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Protokół nr 44/20  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji  

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła uwagę na brak odpowiedzi na część 
zadanych przez radnych pytań do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch poinformował, że trwają prace  
nad przygotowaniem odpowiedzi na te pytania, wyrażając przy tym przekonanie, iż zostaną 
one przekazane jeszcze w tym tygodniu. 
W trakcie tych wystąpień, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Dominik 
Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi 
przeprowadziła dyskusję nad formą przekazanych dokumentów uzupełniających dotyczących 
załącznika inwestycyjnego projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021, nad wzrostem 
wydatków bieżących w budżecie Gminy Mosina i nad formą udzielanych odpowiedzi na 
pytania radnych dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021. 
W tym momencie przewodnicząca obrad Wiesława Mania przekazała prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Romanowi 
Kolankiewiczowi, który zaproponował rozpoczęcie analizy wydatków projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2021 od działu 801 Oświata i wychowanie.  
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła trudności  
w tworzeniu planów finansowych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Mosina, a następnie kwoty planowanych remontów, o jakie wnioskowali dyrektorzy tych 
placówek oświatowych i kwoty im przyznane. Następnie wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina 
Tatianą Cynką, Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem i Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 
dotyczyły: wskazania, czy istnieje możliwość utworzenia rezerwy w budżecie  
na wynagrodzenia w oświacie, określenia formy, w jakiej dyrektorzy placówek oświatowych 
otrzymują wytyczne do projektu budżetu, wskazania, czy zostały zaplanowane środki 
finansowe na remont budynku po przedszkolu w Krośnie, wskazania, czy zaplanowano  
większe środki finansowe na wydatki dotyczące zarezerwowania miejsc w prywatnych 
przedszkolach, określenia ilości tych miejsc i wskazania, czy w związku z tym zostanie 
ogłoszony konkurs, wskazania, czy szkoły prowadzone przez Gminę Mosina składały też 
propozycje zajęć dodatkowych i jakichś działań ponadstandardowych, określenia doboru 
zajęć wyrównawczych i wskazania z czego on wynika, określenia kierunku, w którym szły 
oczekiwania remontowe dyrektorów placówek oświatowych i klucza dokonanych przez 
Burmistrza Gminy Mosina cięć w tym zakresie, wskazania, czy przyjęto parametry zużycia 
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gazu, energii elektrycznej i wody w roku 2021 takie same, jak w roku 2020, potrzeby 
zestawienia strategicznych potrzeb remontowych w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Mosina oraz wskazania, czy w placówkach oświatowych 
występują dodatkowe koszty na przykład za mycie okien. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Ryszard 
Rybicki, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 
Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi 
przeprowadziła dyskusję nad przedstawionymi przez radną Elżbietą Jarecką wyliczeniami 
dotyczącymi wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej w budżecie Gminy Mosina,  
w tym w oświacie. 
Przewodniczący obrad Roman Kolankiewicz zapowiedział, że dział projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021 dotyczący turystyki, zostanie omówiony podczas posiedzenia Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w dniu 9 grudnia 2020 r., z udziałem Kierownika 
Referatu Promocji i Kultury. 
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek przedstawiła plany 
finansowe Mosińskiej Biblioteki Publicznej na rok 2021, a następnie wraz z Burmistrzem 
Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między 
innymi dotyczyły: określenia ilości książek kupowanych przez MBP i wycofanych z obiegu, 
sposobu magazynowania zakupionych książek w kontekście trudności lokalowych Mosińskiej 
Biblioteki Publicznej, realności pozyskania z opłat za przetrzymywanie książek kwoty  
w wysokości 4.000,00 zł, wskazania, czy MBP bierze udział w projektach, z których można 
pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, wskazania komu Mosińska Biblioteka Publiczna płaci 
czynsz za wynajmowane pomieszczenia, przyczyn zmniejszenia przez Burmistrza Gminy 
Mosina kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
i konsekwencji z tym związanych oraz określenia ilości wypożyczonych przez MBP 
woluminów rok do roku. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek przedstawił wyjaśnienia dotyczące 
czynszu płaconego przez Mosińską Bibliotekę Publiczną na rzecz Mosińskiego Ośrodka 
Kultury za wynajmowane pomieszczenia oraz projekt budżetu MOK-u na rok 2021,  
a następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił 
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, jak Mosiński Ośrodek 
Kultury poradził sobie z zawartymi umowami na koncerty, które miały się odbyć w roku 
2020, wskazania, czy w zaplanowanych wydatkach uwzględnione zostały koszty 
odmalowania elewacji MOK-u po wybudowaniu windy, konsekwencji dla Mosińskiego 
Ośrodka Kultury zmniejszenia przez Burmistrza Gminy Mosina projektu budżetu MOK-u  
na rok 2021 oraz wskazania, czy MOK może występować z wnioskami o dofinansowanie 
inwestycji. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuściła radna Ewelina 
Dudek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie Dorota Strzelecka przedstawiła działalność Galerii Sztuki  
w Mosinie w roku 2020, potrzeby remontowe Galerii Sztuki oraz plany wystawowe  
na rok 2021 i budżet Galerii Sztuki w Mosinie na rok 2021. Następnie Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch wraz z Dyrektorem Galerii Sztuki w Mosinie Dorotą Strzelecką 
udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: braku Galerii Sztuki  
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w Mosinie w kalendarzu na rok 2021 przygotowanym przez Gminę Mosina, potrzeby 
podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia „Kokotka” oraz budżetu remontowego Galerii 
Sztuki w Mosinie. 
Zastępca Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Paweł Gulcz wraz z Burmistrzem 
Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania, które między 
innymi dotyczyły: wskazania, czy na terenie hali widowiskowo-sportowej przy  
ul. Krasickiego 16 w Mosinie klimatyzacja została już wykonana i działa sprawnie  
oraz wskazania, jakie usterki zostały jeszcze do usunięcia, wskazania, jak kształtuje się budżet 
OSiR w Mosinie w związku z nałożonymi ograniczeniami epidemicznymi, wskazania przyczyn, 
dla których w roku 2020 nie wykonano wentylacji w hali sportowej przy ul. Szkolnej 1  
w Mosinie i określenia sposobu realizacji tego zadania w roku przyszłym, możliwości 
przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie planu finansowego OSiR w Mosinie  
na rok 2021, określenia sposobu podziału zakupów usług, przekazania radnym Rady Miejskiej  
w Mosinie pisemnej informacji na temat planu zakupu usług remontowych, zakupu usług 
pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia OSiR w Mosinie na rok 2021, a także 
nadmiernej ilości pracowników Referatu Promocji i Kultury w stosunku do zadań tego 
referatu oraz wskazania przyczyn, dla których p. Jakub Modrzyński wszedł w skład Referatu 
Promocji i Kultury pomimo, że został zatrudniony do innego. 
Następnie przewodniczący obrad Roman Kolankiewicz przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Wiesławie Mani. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem, 
Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką oraz Zastępcą Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Agatą Wencel-Sochą udzielił odpowiedzi na pytania z zakresu wydatków  
w działach od 010 do 754 włącznie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021, które 
między innymi dotyczyły: wskazania na co są przeznaczone środki finansowe w ramach 
melioracji wodnych oraz wskazania, czy udało się uzyskać informacje dotyczące spółek 
wodnych i możliwości oczyszczenia cieku wodnego w Mieczewie, wskazania,  
czy przewidziane są środki finansowe na oczyszczenie Kanału Mosińskiego, zakupu usług 
pozostałych w wysokości 20.000,00 zł oraz przeznaczenia 32.000,00 zł na różne opłaty  
i składki w ramach działu 020 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021, wskazania,  
czy Gmina Mosina planuje zmniejszyć ilość i częstotliwość funkcjonowania prowadzonych 
przez siebie linii autobusowych, wskazania, czego dotyczy dotacja celowa przekazana Gminie 
Mosina na zadania bieżące w ramach działu 600 i wskazania przyczyn jej wzrostu w roku 
2021 w stosunku do roku 2020, wskazania z czego wynikają w dziale 600 duże wydatki  
w zakresie dróg powiatowych w porównaniu do wydatków na drogi wojewódzkie, wskazania, 
jakie usługi pozostałe zostały zaplanowane w ramach dróg gminnych działu 600, wskazania, 
czy Gmina Mosina ma wydzielone środki finansowe na remont chodnika na ul. Wawrzyniaka 
i na ul. Śremskiej w Mosinie, realności połączenia komunikacji autobusowej prowadzonej 
przez Gminę Mosina z komunikacją szkolną i określenia ilości pojazdów potrzebnych  
do realizacji tego celu, wskazania czym ZTM Poznań umotywował uruchomienie linii 
komunikacyjnej na trasie Wiórek - Starołęka dopiero od września 2021 r. i czy nie można 
tego przyspieszyć, wskazania, czy planowane są środki finansowe na remont wieży 
widokowej i określenia wysokości wydatkowanych środków finansowych na ten cel w latach 
minionych, wskazania, czy większe nakłady na miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego przyspieszą proces ich powstawania, terminu i sposobu przedstawienia 
Radzie Miejskiej w Mosinie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 



4 
 

przestrzennego, wskazania z jakiego tytułu zaplanowane zostały wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 160.000,00 zł, wskazania ilości 
osób niepełnosprawnych, które Gmina Mosina musiałaby zatrudnić, aby uzyskać zwolnienie 
od tej opłaty i ilości takich osób obecnie zatrudnionych, a także potrzeby zintensyfikowania 
działań mających na celu uzyskanie zwolnienia od wpłaty na PFRON, administrowania drugim 
budynkiem Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ul. Dworcowej i utrzymania przy nim 
porządku oraz kosztów jego funkcjonowania, wskazania, czy Burmistrz Gminy Mosina 
rozważa sprzedaż budynku, w którym mieści się Sala Ślubów, wskazania, czy wpłaty 
jednostek na fundusz celowy w wysokości 40.000,00 zł w dziale 754 to jest dotacja dla policji, 
wskazania, czy Gmina Mosina ma przeznaczać środki finansowe dla policji w związku  
z epidemią i wskazania, czy policja wnioskowała o to, wskazania, czy jest planowany zakup 
samochodu terenowego dla Straży Miejskiej w Mosinie na rocznicę jej powstania  
oraz potrzeby omawiania tego typu spraw na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa z bezpośrednio zainteresowanymi. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.51.  
 
 
    protokołował      przewodniczył      przewodniczyła 
(-) Piotr Sokołowski        (-) Roman Kolankiewicz              (-) Wiesława Mania 


