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Protokół nr 75/22 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 10 lutego 2022 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 16:03 Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu 
i Finansów Ewelina Dudek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadząca obrady Ewelina Dudek przedstawiła tematykę posiedzenia. 
W trakcie tej wypowiedzi 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 10 jej członków. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami. Kserokopia projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 stanowi załącznik protokołu. 
Następnie w ramach dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022, poruszono między innymi tematy: zmniejszenia wydatków majątkowych 
w  Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa 
ul. Sienkiewicza w Mosinie”; wykreślenia z załącznika inwestycyjnego z Działu 921 Kultura 
i  ochrona dziedzictwa narodowego zadania inwestycyjnego dotyczącego renowacji 
zabytków i obiektów; zmniejszenia dochodów w Dziale 900 Gospodarka Komunalna 
i  Ochrona środowiska i zrównania ich z wydatkami; zmniejszenia wydatków w Dziale 600 
w  rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w zakresie zadania dotyczącego projektu 
komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno oraz planów realizacji tego zadania 
inwestycyjnego przez Gminę Mosina; braku realizacji przez Gminę Mosina zadania 
inwestycyjnego dotyczącego budowy ulicy Sienkiewicza w Mosinie; zmian w Dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zmian wydatków w Dziale 801 
Oświata i wychowanie; zwiększenia wydatków w Dziale 900 Gospodarka Komunalna 
i  ochrona środowiska w tym: zwiększenia wydatków bieżących na rzecz PGW Wody Polskie 
z  tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz potrzeby uzyskania przez 
radnych Rady Miejskiej w Mosinie informacji na temat zasad naliczania tych opłat, a także 
potrzeby uzyskania przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie szczegółowej informacji w 
zakresie przyczyny przeniesienia środków w ramach tego działu, rozdziału 90013 Schroniska 
dla zwierząt, w celu zapewnienia środków na opłacenie składki członkowskiej z tytułu 
uczestnictwa w Związku Międzygminnym „Schronisko dla  zwierząt” w Skałowie; sposobu 
procedowania zmian uchwały budżetowej na rok 2022; dofinansowań na budowę dróg 
na terenie gminy Mosina; przyczyn zmniejszenia wydatków majątkowych w Dziale 600 
Transport i łączność na zadanie pn.: „Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka 
ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań” oraz zwiększenia wydatków 
majątkowych w tym dziale o kwotę 40.000,00 zł, a tym samym wpisanie nowego zadania 
pn.: „Projekt budowy ulicy Krętej w Czapurach”; wprowadzenia przez Burmistrza Gminy 
Mosina nowych zadań inwestycyjnych do omawianej zmiany uchwały budżetowej; 
zmniejszenia dochodów w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę 
550.363,09 zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 
na  podstawie odrębnych ustaw oraz sposobu wyliczenia tej kwoty; braku skanalizowania 
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ulicy Leśnej w Daszewicach; konieczności wzięcia pod uwagę przez radnych Rady Miejskiej 
w  Mosinie przy składaniu wniosków do omawianego projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022 wymogu zbilansowania budżetu; wniosku w sprawie 
usunięcia z załącznika inwestycyjnego zadania pn.: „Budowa punktu przeładunkowego 
odpadów komunalnych" oraz możliwości dokonania zmiany nazwy tego zadania i kwoty 
przeznaczonej na jego realizację.   
W trakcie tej dyskusji Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Burmistrzem Gminy 
Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między 
innymi: wskazania przyczyn wprowadzenia zmian, tj. zmniejszenia wydatków majątkowych 
o kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie” oraz wskazania, 
przyczyn wykreślenia z załącznika inwestycyjnego z Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego zadania inwestycyjnego dotyczącego renowacji zabytków i obiektów; wskazania 
przyczyn zmniejszenia dochodów w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 
i zrównania tej pozycji z wydatkami; wskazania jaki dokument Gmina Mosina jest  
zobowiązana przedłożyć instytucji dofinansowującej zakup samochodu ciężkiego dla OSP 
w Radzewicach; wskazania przyczyn zmniejszenia wydatków w Dziale 600 Transport 
i  łączność w rozdziale 60016 w zakresie zadania dotyczącego projektu komunikacyjnego 
na  Osiedlu Nowe Krosno; wskazania, czy w związku z przeniesieniami w ramach Działu 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże 
pożarne, Gmina Mosina w najbliższych dniach będzie regulować różne opłaty i składki; 
wskazania przyczyn zwiększenie wydatków w Dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu 
zwrotu dofinansowania w  związku z brakiem możliwości zawarcia aneksu do umowy 
do  zadania pn.: „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”; wskazania, 
dlaczego w Dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa 
do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu dotacji celowej oraz wskazania 
od  kogo pochodziła ta dotacja; wskazania, jakie planowane są zmiany w budżecie Gminy 
Mosina w zakresie inwestycji związanych z Galerią Sztuki w Mosinie; wskazania, czy jest 
możliwość zdjęcia części środków przeznaczonych na budowę dróg w związku z możliwością 
uzyskania na ich realizacje dofinansowania; wskazania, jaki jest przybliżony okres 
oczekiwania na pozwolenie na budowę w kontekście projektu budowy ulicy Krętej 
w  Czapurach.  
W trakcie dyskusji do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno  radny 
Ryszard  Rybicki oraz radny Roman Kolankiewicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej 
członków. 
W dyskusji udział wzięli: radny Dominik Michalak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch,  radna Elżbieta Jarecka, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny Ziemowit 
Maląg, radny Andrzej Raźny, radny Jan Marciniak, radny Arkadiusz Cebulski, radny Adam 
Monikowski, radny Waldemar Waligórski, radny Roman Kolankiewicz oraz Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła następujące 
wnioski: 
- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 1 w sprawie pozostawienia pozycji 41 
w załączniku nr 7 bez zmian (tj. 10.000 PLN); 
-  jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 2 w sprawie pozostawienia w pkt 12 
w  pozycji dotyczącej budowy ul. Sienkiewicza kwoty pierwotnej tj. 300.000 PLN; 
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- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 3 w sprawie skorygowania pozycji 
dotyczącej budowy chodnika ul. Sosnowa Wiórek o 90.000 PLN; 
- 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wniosek nr 4 w sprawie skorygowania 
(umniejszenia) pozycji dotyczącej budowy ul. Łąkowej oraz Różanej w Pecnej o 220.000 PLN; 
- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 5 w sprawie pozostawienia kwoty 50.000 
PLN w pozycji dotyczącej projektu budowy ciągu komunikacyjnego Nowe Krosno; 
- 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 6 
w sprawie usunięcia z załącznika nr 7 zadania nr 29 „Budowa punktu przeładunkowego 
odpadów komunalnych"; 
- 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 7 
w sprawie usunięcia z załącznika nr 7 z zadania nr 12 pozycji dotyczącej Projektu budowy 
ulicy Krętej w Czapurach, do czasu uruchomienia zamówień na obecnie zapisane w budżecie 
projekty drogowe; 
- 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 8 w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz 
z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027, którego kserokopia 
stanowi załącznik protokołu. 
Radny Roman Kolankiewicz wskazał, iż z uwagi na brak otrzymania materiałów 
umożliwiających wyodrębnienie pozycji, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2022-2027 uległy zmianie, na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniuje omawiany 
projekt uchwały negatywnie. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie stosownych 
materiałów do dnia sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do wypowiedzi radnego Romana 
Kolankiewicza.  
Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 6 głosach 
„wstrzymujących się”, przyjęła wniosek nr 9 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-
2027. 
Radny Dominik Michalak odnosząc się do prośby prowadzącej obrady Eweliny Dudek 
przedstawił wstępne informacje na temat udostępnionej radnym Rady Miejskiej w Mosinie 
na platformie eSesja opinii Komendanta Gminnego ZOSP RP w Mosinie w sprawie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzewice. Kopia wyżej wymienionej opinii 
stanowi załącznik do protokołu.  
Prowadząca obrady Ewelina Dudek dokonała wprowadzenia do tematu dotyczącego 
dofinansowania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radzewicach, który omówiony zostanie w ramach spraw bieżących. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, czy przygotowana została odpowiedź na wniosek 
Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wskazania, kto i na jakiej podstawie zadeklarował 
wkład własny do  wniosku o zakup samochodu dla OSP Radzewice oraz wskazania w jakiej 
formie ma zostać przekazana informacja do Ministerstwa odnośnie promesy na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach. 
Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach Beata Tomczak przedstawiła 
informację odnośnie uzyskania dofinansowania na zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczo  - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach, następnie 
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przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Radzewicach. Prezentacja ta stanowi załącznik protokołu. Jednocześnie między innymi 
dokonała uzasadnienia potrzeby zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej 
jednostki. 
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. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję dotyczącą 
dofinansowania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radzewicach w trakcie której między innymi podjęto tematy: braku informacji ze strony 
Burmistrza Gminy Mosina w zakresie złożenia stosownego wniosku o uzyskanie 
dofinansowania do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radzewicach; potrzeby odróżnienia kwestii wyposażenia sprzętowego OSP 
Radzewice od kwestii sposobu finansowania i procedowania dofinansowania na ten sprzęt; 
braku współpracy Burmistrza Gminy Mosina z Radą Miejska w Mosinie; promesy Gminy 
Mosina dotyczącej zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radzewicach; potrzeby 
zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radzewicach; konieczności 
ustalenia priorytetowych potrzeb mieszkańców Radzewic; ustaleń ze spotkania 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach dotyczącego problemów i potrzeb zgłoszonych 
przez tę jednostkę, w tym prośby o monitorowanie przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie 
przekazania jednostce samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie oraz braku 
informacji odnośnie potrzeby zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej 
jednostki; pisma Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 15 listopada 2021 r., którego 
kserokopia stanowi załącznik protokołu, dotyczącego między innymi możliwości zakupu 
sprzętu transportowego z dofinansowaniem dla jednostek OSP na rok 2022 oraz wskazanego 
w ww. piśmie wymogu w zakresie złożenia stosownego wniosku, tj. przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego posiadanie środków własnych lub zapewnienie 
o zabezpieczeniu środków samorządowych na ten cel; braku zabezpieczenia w budżecie 
Gminy Mosina na rok 2022 środków finansowych przeznaczonych na zakup samochodu 
dla OSP Radzewice; opinii Komendanta Gminnego ZOSP RP w Mosinie w sprawie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzewice i argumentów w niej ujętych, w tym 
między innymi propozycji zamiany samochodu ciężkiego na średni samochód 
ratowniczo- gaśniczy oraz możliwości przekazania jednostce OSP w Radzewicach samochodu 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie; braku wolnych środków w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2022, które można by było przeznaczyć na wkład w zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach; sposobu 
złożenia promesy przez Gminę Mosina dotyczącej zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach; braku poprawnej współpracy między 
jednostkami OSP na terenie gminy Mosina oraz braku działań ze strony Burmistrza Gminy 
Mosina w celu poprawy zaistniałej sytuacji; braku przekazania radnym Rady Miejskiej 
w Mosinie informacji ze strony OSP Radzewice o złożeniu wniosku o dofinansowanie 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego; wniosków OSP Radzewice złożonych 
do  budżetu Gminy Mosina na rok 2022 oraz braku wskazania potrzeby zakupu ciężkiego 
samochodu ratowniczo- gaśniczego; rozważenia możliwości przez OSP w Radzewicach 
zmiany wniosku o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy; terminu do którego Rada Miejska w Mosinie musi 
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podjąć decyzję w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 środków 
finansowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzewice 
w  celu uzyskania stosownego dofinansowania. 
W dyskusji udział wzięli: radny Michał Kleiber, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch,  radny Jan Marciniak, Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach 
Beata Tomczak, prowadząca obrady Ewelina Dudek, radna Elżbieta Jarecka, radny Dominik 
Michalak, Skarbnik OSP Radzewice Janusz Hołysz, radny Roman Kolankiewicz oraz radny 
Andrzej Raźny. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch w ramach spraw bieżących udzielił 
odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło między innymi wskazania, kiedy zostaną ogłoszone 
przetargi związane również z kwestią Polskiego Ładu.  
Radna Elżbieta Jarecka między innymi zwróciła się z prośbą o przekazywanie na bieżąco 
dokumentów związanych ze zmianami budżetowymi, w tym zarządzeń oraz o przekazywanie 
tych dokumentów w formie edytowalnej.   
Prowadząca posiedzenie Ewelina Dudek zwróciła się z prośbą o przekazanie pisemnej 
informacji, w którym miejscu w budżecie Gminy Mosina zabezpieczone są środki finansowe 
na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinku.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o pozostawienie pozycji 41 w załączniku nr 7 bez zmian 
(tj. 10.000 PLN). 

2. Komisja wnioskuje o pozostawienie w pkt 12 w pozycji dotyczącej budowy 
ul. Sienkiewicza kwoty pierwotnej, tj. 300,000 PLN. 

3. Komisja wnioskuje o skorygowanie pozycji dotyczącej budowy chodnika ul. Sosnowa 
Wiórek o 90.000 PLN. 

4. Komisja wnioskuje o skorygowanie (umniejszenie) pozycji dotyczącej budowy 
ul. Łąkowej oraz Różanej w Pecnej o 220.000 PLN. 

5. Komisja wnioskuje o pozostawienie kwoty 50.000 PLN w pozycji dotyczącej projektu 
budowy ciągu komunikacyjnego Nowe Krosno. 

6. Komisja wnioskuje o usunięcie z załącznika nr 7 zadania nr 29 „Budowa punktu 
przeładunkowego odpadów komunalnych". 

7. Komisja wnioskuje o usunięcie z załącznika nr 7 z zadania nr 12 pozycji dotyczącej 
Projektu budowy ulicy Krętej w Czapurach, do czasu uruchomienia zamówień 
na obecnie zapisane w budżecie projekty drogowe. 

8. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022 wraz z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi 
wnioskami. 

9. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2027. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:40.  
 
 
    protokołowała                  przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                (-) Ewelina Dudek 


