
Protokół nr 78/22 
z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  oraz Komisji Oświaty, Spraw 

Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 28 marca 2022 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, członkowie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji  
oraz  goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami odnosząc się przy tym do zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odnosząc się do programu Sportowa Polska 
–  Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2022, wskazał, iż Gmina Mosina 
jest w trakcie przygotowania stosownych wniosków, informując przy tym jakich inwestycji 
będą dotyczyć wnioski. Jednocześnie wskazał, iż informacje szczegółowe w tym zakresie 
zostaną przekazanie Radzie Miejskiej w Mosinie.  
Następnie w ramach dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022,  poruszono między innymi tematy: zapisu ujętego w  paragrafie pierwszym, 
który wskazuje, iż uchwała NR LIX/501/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29  grudnia 
2021  r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zostaje zmieniona między innymi 
uchwałą z dnia 21 marca 2022 r., która nie została podjęta; zmian budżetowych po stronach 
wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poprzez 
wprowadzenie zadania majątkowego z kwotą 500.000,00 zł pod nazwą „Dotacja dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz działań Ochotniczej Straży Pożarnej w  Radzewicach 
w  zakresie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki, na który 
uzyskano dofinansowanie, a także działań jednostki w zakresie pozyskania środków 
zewnętrznych w tym planów zabezpieczenia przez Starostwo Powiatowe w  Poznaniu 150 
tysięcy zł na zakup tego samochodu; umniejszenia dofinasowania z budżetu Gminy Mosina 
do wozu bojowego do kwoty 350 tysięcy zł; opinii Komendanta Gminnego ZOSP RP 
w  Mosinie w sprawie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzewice 
oraz  możliwości garażowania tego samochodu przez OSP w Radzewicach; zwiększenia 
wydatków bieżących w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 20.000,00 zł na podstawie 
Uchwały nr VI/20/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „ Wielkopolski Transport 
Regionalny”; zapisu ujętego w uzasadnieniu uchwały  w  zakresie wydatków Działu 754 to 
jest „ Dokonuje się również przeniesienia w ramach rozdziału 75421 Zarządzanie Kryzysowe- 
kwoty 16.000,00 zł zgodnie z potrzebami związanymi z pomocą udzielaną obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na  terytorium tego państwa”; składki w zakresie 
członkostwa Gminy Mosina  w Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport 
Regionalny” oraz wysokości środków finansowych jakie Gmina Mosina musi przeznaczyć 
na  pokrycie kosztów pracy przewozowej Gminy na rok 2022; autopoprawki w zakresie 
dodania do części normatywnej uchwały w sprawie zmiany budżetowej na rok 2022 
w  paragrafie 16  punktów od 4 do 6, których treść między innymi odnosi się do 
upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do dokonania zmian w planie dochodów 
i  wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień 



wydatków między działami klasyfikacji budżetowe w zakresie realizacji zadań związanych 
z  pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa; możliwości wydatkowania środków z budżetu Gminy Mosina na transport 
uchodźców z Ukrainy do innych gmin w celu nadania numeru PESEL oraz na pokrycie 
kosztów obiadów w szkołach dla dzieci, które jeszcze nie mają nadanego numeru PESEL; 
propozycji dotyczącej zmniejszenia wydatków majątkowych w  Dziale 801 Oświata 
i  wychowanie na zadanie pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku”; 
konieczności zmian w załączniku nr 7 - Wydatki majątkowe na rok 2022 budżetu Gminy 
Mosina w zakresie zwiększenia środków finansowych w Dziale 600 rozdział 60016, paragraf 
6050 na zadanie dotyczące projektu i budowy odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru 
ul.  Mostowej w Rogalinku  oraz w Dziale 801, rozdział 80101, paragraf 6050 na zadanie 
dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinku wraz z odwodnieniem; możliwości 
korzystania z wolnych środków; zmniejszenia wydatków bieżących w Dziale 600 Transport 
i  łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne w paragrafie 4300 Zakup usług 
pozostałych o kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących w Dziale 600 
Transport i łączność w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 
o  kwotę 50.000,00 zł oraz w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów 
przesiadkowych o kwotę 100.000,00 zł, a także zwiększenia w wyżej wymienionym dziale 
wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą „Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie”; 
formy planowania budżetu Gminy Mosina na rok 2022; zmniejszenia wydatków w Dziale 750 
Administracja Publiczna; zwiększenia  wydatków w Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne 
i  ochrona przeciwpożarowa oraz przesunięcia środków w ramach rozdziału 7521 Zarzadzanie 
kryzysowe; zmiany wydatków w  Dziale 801 Oświata i wychowanie oraz zwiększenia 
wydatków w Dziale 926 Kultura fizyczna.  
W trakcie tej dyskusji Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka  wraz z Zastępcą Kierownika 
Referatu Mienia Komunalnego Katarzyną Frydrychowicz oraz Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między 
innymi: wskazania, czy poza przekazanymi w materiałach autopoprawkami do omawianego 
projektu uchwały dochodzi autopoprawka w zakresie dotacji celowej dotyczącej przedszkoli 
oraz wskazania, w których paragrafach ujęta zostanie ta autopoprawka; wskazania z czego 
wynika wzrost wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na podstawie Uchwały 
nr  VI/20/I/2021 Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport 
Regionalny” oraz wskazania, kto poza Gminą Mosina partycypuje w koszty tego zadania 
i  w  jakiej wysokości; wskazania, jaka jest składka w zakresie członkostwa Gminy Mosina  
w  Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz wskazania 
terminu uiszczania pozostałych rat tej składki oraz wskazania od czego zależy wysokość tej 
składki; wskazania, na jakie działania związane z pomocą uchodźcą z Ukrainy gminy mogą 
otrzymać dotację centralne i  w  jakim zakresie gminą będą refundowane wydatki poniesione 
na pomoc uchodźcą z Ukrainy oraz w jakim zakresie działania będą musiały być realizowane 
przez Gminę Mosina z własnych środków; wskazania, czego dotyczy zwiększenie wydatków 
bieżących w Dziale 600 Transport i łączność w rozdziałach 60020 Funkcjonowanie 
przystanków komunikacyjnych i  60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych; 
wskazania, czy na węzłach przesiadkowych w Pecnej oraz Drużynie są toalety i czy 
utrzymanie węzłów przesiadkowych spoczywa na Gminie Mosina; wskazania wysokości 
wolnych środków w budżecie Gminy Mosina; wskazania na jakiej podstawie oszacowano 
wzrosty wydatków na zdanie dotyczące budowy ul. Dembowskiego w Mosinie oraz 
wskazania, jakie ogłoszono przetargi. 



W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina 
Tatiana Cynka, Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach Beata Tomczak, 
radny Jan Marciniak, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna 
Frydrychowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radna Elżbieta Jarecka, 
radny Marcin Ługawiak, radny Roman Kolankiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła następujące 
wnioski: 
- 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 1 w sprawie dodania 
w  rozdziale 75421 po słowach: „w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa" zapisu „wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej"; 
-  7 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 2 w sprawie wykreślenia 
z  autopoprawek do budżetu zmian w paragrafie 16 w postaci dodania punków 4-6; 
- 8 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 3 w sprawie wykreślenia 
z  autopoprawek do budżetu zmian w WPF w paragrafie 3; 
-  7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 4 
w  sprawie wykreślenia zmiany w budżecie, zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie 
pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w wysokości 192.398,76 zł; 
- 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 5 
w  sprawie wykreślenia zmiany w autopoprawkach do budżetu, zmniejszenie wydatków 
majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w wysokości 
510.000,00 zł; 
- 8 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 6 w sprawie umniejszenia 
dofinasowania do wozu bojowego do kwoty 350 tysięcy zł; 
- 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 7 
w  sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami;  
- 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”,  wniosek nr 8 
w  sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami 
i przyjętym wnioskiem. W wyżej wymienionych  głosowaniach nie brak udziału radny Ryszard 
Rybicki. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż 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”, 
członkowie Komisji Budżetu i Finansów otrzymali stosowne materiały. 
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 w kwestii zmiany uchwały budżetowej. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż temat dotyczący wydatków bieżących 
omówiony zostanie w terminie późniejszym, następnie wskazała, iż w zakresie tematu 
posiedzenia  dotyczącego publicznego rejestr umów/zobowiązań  jako narzędzia kontroli 
wydatków bieżących, Komisja Budżetu i Finansów otrzymała stosowne wyjaśnienia. 
Jednocześnie wyraziła swoją opinię na temat braku udziału w posiedzeniu audytora 
wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Mosinie. Następnie wskazała, iż w ramach spraw 



bieżących ponownie omówiony zostanie temat dotyczący polityka wynagrodzeń w  zakresie 
Mosińskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Mosinie, Galerii Sztuki 
w  Mosinie oraz Biblioteki Publicznej w Mosinie, podkreślając przy tym, iż Komisja Budżetu 
i  Finansów oraz Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji otrzymała stosowne 
materiały odnoszące się do tego tematu. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek udzielił odpowiedzi na pytania 
odnoszące się do przekazanego materiału zawierającego informację na temat kosztów 
wyrównania wynagrodzeń dla pracowników  Ośrodka, które dotyczyły między innymi: 
wskazania, czy podwyżka będzie objętych 6 osób wymienionych w materiale, a pozostałych 
osób zatrudnionych w Ośrodku nie, jeżeli tak to jakie są tego przyczyny; wskazania, czy 
rzemieślnik gospodarczy otrzymał w ostatnim czasie podwyżkę; wskazania, czy planowana 
podwyżka będzie miała wpływ na podniesienie łącznej dotacji dla Mosińskiego Ośrodka 
Kultury. 
Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat złożonych wniosków dotyczących 
regulacje wynagrodzeń w Mosińskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu  i Rekreacji 
w  Mosinie, Galerii Sztuki w Mosinie oraz w Bibliotece Publiczną w Mosinie. 
Radny Jan Marciniak odnosząc się do wniosków Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz 
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek o zwiększenie dotacji 
podmiotowych dla tych jednostek wskazał na wysokość tych dotacji po zmianach. 
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek ustosunkowała się 
do  wypowiedzi radnego Jana Marciniaka.  
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth udzielił odpowiedzi na 
pytania odnoszące się do przekazanego materiału zawierającego informację na temat 
kosztów wyrównania wynagrodzeń dla pracowników  Ośrodka, które dotyczyły między 
innymi: wskazania, czy w przedstawiona propozycja regulacji wynagrodzeń dotyczy 
wszystkich pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Jednocześnie wskazał, 
iż  udzieli szczegółowej pisemnej odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania z czego wynika 
większy plan dotyczący wynagrodzeń ujętych w paragrafie 4010 budżetu Gminy Mosina na 
rok 2022 przeznaczonych dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie 
w  odniesieniu do wykonania przedstawionego za miesiąc styczeń. 
Radny Jan Marciniak odniósł się do wniosku Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie 
o  zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w roku 2022 w związku z kosztami 
wynikającymi z planu wyrównania wynagrodzeń dla dwóch pracowników Galerii. 
Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie Dorota Strzelecka dokonała uzasadnienia potrzeby 
zwiększenia dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki w 2022 roku z przeznaczeniem na 
wyrównanie wynagrodzeń dla dwóch pracowników Galerii informując przy tym między  
innymi o zakresie obowiązków tych pracowników. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 
oraz  gośćmi przeprowadzili dyskusje w trakcie której podjęto między innymi tematy 
dotyczące:  wniosku Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie o  zwiększenie dotacji podmiotowej 
dla Galerii Sztuki w roku 2022; zakresu obowiązków pracowników Galerii; obecnego 
uposażenia pracowników Galerii, konieczności pozyskania przez Galerię Sztuki środków 
finansowych na  wypłacenie świadczeń pieniężnych za pracę dodatkową wykonywana 
w  godzinach nadliczbowych oraz potrzeby zmiany treści złożonego wniosku oraz 
przedstawienia stosownych w tym zakresie materiałów. 



W dyskusji udział wzięli: Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek, radna Jolanta 
Szymczak, radny Roman Kolankiewicz, Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie Dorota Strzelecka 
oraz prowadząca obrady Wiesława Mania. 
W trakcie dyskusji posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Ziemowit Malag, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,  
wniosek nr 9 w sprawie zwiększenia dotacji dla MOK, Biblioteki o wnioskowaną kwotę przez 
Dyrektorów celem wyrównania wynagrodzeń od miesiąca marca 2022, oraz o wyrównanie 
wynagrodzeń dla pracowników OSiR zgodnie z wnioskiem Kierownika OSiR-u. 
Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji oraz gośćmi w ramach spraw bieżących przeprowadzili dyskusję w trakcie której 
między innymi poruszono tematy:  wprowadzenia oznakowania dla mieszkańców Ukrainy; 
działań Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie nadawania osobą z Ukrainy numeru PESEL 
w tym zwiększenia liczby etatów w referacie zajmującym się tym zadaniem. 
W trakcie dyskusji Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi 
na  pytania, które dotyczyły między innymi:  wskazania, czy utworzono zespół 
z  przedstawicieli jednostek, które proponowały pomoc mieszkańcom Ukrainy; wskazania, 
czy w drugi budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie jest już terminal płatniczy oraz wskazania, 
czy możliwe jest utworzenie mobilnego punktu nadawania numeru PESEL na terenie Gminy 
Mosina. Jednocześnie wskazał, iż w terminie późniejszym udzieli odpowiedzi na pytanie 
dotyczące wskazania, czy  w  Urzędzie Miejskim w Mosinie zatrudniona została osoba na 
stanowisko Asystenta ds.  Ukrainy oraz wskazania jaki jest zakres obowiązków tego 
pracownika, a także wskazania jakie kompetencje posiada ta osoba. 
W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, radna Ewelina Dudek oraz radny Adam Monikowski. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o dodanie w rozdziale 75421 po słowach: "w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa" zapisu "wywołanym inwazją Federacji Rosyjskiej". 

2. Komisja wnioskuje o wykreślenie z autopoprawek do budżetu zmian w paragrafie 16 
w postaci dodania punków 4-6. 

3. Komisja wnioskuje o wykreślenie z autopoprawek do budżetu zmian w WPF w paragrafie 
3. 

4. Komisja wnioskuje o wykreślenie zmiany w budżecie, zmniejszenie wydatków 
majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” w wysokości 
192.398,76 zł. 

5. Komisja wnioskuje o wykreślenie zmiany w autopoprawkach do budżetu, zmniejszenie 
wydatków majątkowych na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” 
w wysokości 510.000,00 zł. 

6. Komisja wnioskuje o umniejszenie dofinasowania do wozu bojowego do kwoty 
350 tysięcy zł. 

7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na  rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 
wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem. 



9. Komisja wnioskuje o zwiększenie dotacji dla MOK, Biblioteki o wnioskowaną kwotę przez 
Dyrektorów celem wyrównania wynagrodzeń od miesiąca marca 2022, oraz 
o  wyrównanie wynagrodzeń dla pracowników OSiR zgodnie z wnioskiem Kierownika 
OSiR-u. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:35. 

protokołowała          przewodniczyła 
(-) Anita Ćwiklińska       (-) Wiesława Mania 


