
 

1 
 

Protokół nr 81/22 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 23 maja 2022 r., 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:05 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława 
Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia, składając przy tym 
z podziękowania za przekazane materiały dotyczące tematyki posiedzenia. Ponadto odniosła 
się do organizacji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej dziękując przy tym organizatorom 
wydarzenia, jednocześnie wyrażając swoją opinię na temat cen biletów na karuzelę.  

W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 
Ziemowit Malag, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek ustosunkował się do wypowiedzi 
prowadzącej obrady Wiesławy Mani odnoszącej się do wysokich cen biletów na karuzelę. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych 
dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego  
uzasadniając przy tym potrzebę podjęcia omawianego projektu uchwały. Następnie udzieliła 
odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, na jaki rachunek 
wpływają środki finansowe z grantów zagranicznych oraz jak rozliczają się jednostki 
otrzymujące te granty; wskazania, czy Gmina Mosina posiada rachunek w obcej walucie 
oraz kto ponosi koszty w zakresie różnicy kursów. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
wniosek nr 1 w  sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia 
jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych 
dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków na  wydzielonym rachunku dochodów. 

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 dotyczącego zmiany uchwały budżetowej. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów otrzymała 
stosowne materiały, odnosząc się przy tym do tematu trzeciego posiedzenia to jest 
„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”. 
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Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
wykonania budżetu za 2021 rok w zakresie wydatków wskazała, iż Burmistrz Gminy Mosina 
w ustawowym terminie przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej 
w Mosinie Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021. Następnie zwróciła uwagę, 
iż podstawowe wartości tego sprawozdania dotyczyły dochodów i wydatków. Jednocześnie 
poinformowała, iż plan po stronie dochodów zakładał 207.618.942,86 zł i został wykonany 
na poziomie 211.090.325,83 zł, czyli 101%, natomiast w zakresie wydatków plan wynosił 
206.820.966,55 zł i wykonany został na poziomie 197.534.092,56 zł, czyli 96%. Ponadto 
zwróciła uwagę, iż wynik budżetu planowany był z nadwyżką. Dodatkowo wskazała, 
iż  przychody zaplanowane były w kwocie 8.702.023,69 zł, rozchody wykonano na  poziomie  
9.500.000,00 zł i ostatecznie wynik budżetu został ustalony w wartości nadwyżki wynoszącej 
13.556.233,27 zł. Następnie dokonała wyjaśnień dotyczących przyczyny sporządzenia korekty 
sprawozdania finansowego. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
wykonanie budżetu za 2021 rok – wydatki poniesione przez Mosiński Ośrodek Kultury, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, Straż Miejską 
w Mosinie, Mosińska Bibliotekę Publiczną oraz Galerię Sztuki w Mosinie, zwróciła się 
z prośbą do przedstawicieli wyżej wymienionych jednostek o przedstawienie informacji 
na temat zadań, których nie udało się zrealizować lub które sprawiały trudność. 

Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie Dorota Strzelecka między innymi wskazała na trudności 
związane z realizacją zadań zaplanowanych przez Galerię w roku 2021, które wynikały 
z obostrzeń związanych z pandemią. Następnie zwróciła uwagę na wprowadzone innowacje, 
w tym telebim oraz poinformowała o wystawach i spotkaniach, które odbyły się w roku 
2021. Jednocześnie poinformowała, iż okres obostrzeń wykorzystano w Galerii Sztuki na 
działania remontowe. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska między innymi 
wskazała, iż pomimo obostrzeń związanych z pandemią w roku 2021 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mosinie zrealizował wszystkie zlecone zadania. Jednocześnie zwróciła uwagę, 
na rozwiązania wprowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zwróciła uwagę na 
zwiększenie zakresu obowiązków pracowników wynikających z pandemii.  

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek między innymi wskazał, iż z uwagi 
na obostrzenia związane z pandemią odbyło się wiele form zastępczych spotkań w celu 
zrealizowania zadań w dziedzinie kultury. Jednocześnie wskazał na problemy, z jakimi zmagał 
się Mosiński Ośrodek Kultury w roku 2021, które wynikały również ze zmniejszenia 
dochodów z działalności oraz znacznie niższych środków pozyskiwanych z zewnątrz. Ponadto 
zwrócił uwagę, iż w roku bieżącym ze względów finansowych również mogą wystąpić 
trudności z realizacją wszystkich zaplanowanych zadań. Następnie udzielając odpowiedzi 
na pytanie dotyczące wskazania, czy działa już winda w Mosińskim Ośrodku Kultury, wyraził 
swoją opinię na temat trudności związanych z realizacja tego zadania. Jednocześnie wraz  
z Dyrektorem Galerii Sztuki w Mosinie Dorotą Strzelecka odniósł się do prac projektowych 
budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz zmian w przepisach budowlanych. 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek przedstawiła 
informacje na temat działalność biblioteki w roku 2021, wskazując przy tym, na wzrost ilości 
wypożyczanych książek w stosunku do roku 2020. Jednocześnie zwróciła uwagę na zmiany, 
jakie zostały wprowadzone w bibliotece w 2021 roku. Ponadto przedstawiła informację na 
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temat imprez zorganizowanych przez Mosińską Bibliotekę Publiczna oraz jej filie 
samodzielnie lub we współpracy z placówkami oświatowymi. Jednocześnie wskazała na 
działania biblioteki podjęte we współpracy z Fundacją Pomóc Zrozumieć. Ponadto zwróciła 
uwagę na zwiększenie księgozbioru biblioteki, wskazując przy tym na pozyskanie 
dofinansowania z  Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz na szkolenia pracowników. 
Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, czy są 
prowadzone rozmowy odnośnie przeniesienia filii biblioteki w Czapurach ze świetlicy 
wiejskiej do budynku szkoły. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania wyraziła swoją opinię na temat potrzeby przeniesienia 
biblioteki zlokalizowanej w świetlicy wiejskiej w Czapurach. 

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth przedstawił informacje 
na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w roku 2021, wskazując przy 
tym, że dwóch dużych zadań nie udało się zrealizować w roku 2021 z uwagi na obostrzenia 
związane z pandemią. Jednocześnie między innymi zwrócił uwagę na przeniesienie realizacji 
zadań w plener oraz przesunięcie realizacji dużych zadań organizowanych w placówkach 
oświatowych na drugie półrocze. Ponadto wskazał na problemy związane z realizacją zadań 
na poziomie powiatowym i na działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w tym 
zakresie. Następnie zwrócił uwagę na brak możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych 
prac remontowych z uwagi na znaczny wzrost ich kosztów. Wyraził również swoją opinię 
na temat sposobu wykonania istniejących budynków sportowych i potrzeby wykonywania 
prac remontowych w tych budynkach w ramach gwarancji. Następnie wskazał na problemy 
inwestycyjne jakie miały miejsce w roku 2021 podkreślając przy tym, iż część z nich 
przeniesiono do budżetu roku 2022. Jednocześnie przedstawił informacje na temat realizacji 
inwestycji dotyczącej budowy pomostu w Dymaczewie Nowym. Następnie udzielił 
odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy organizacja imprez 
na poziomie powiatowym w Gminie Mosina jest korzystna oraz wskazania, czy 
podejmowane były rozmowy z Powiatem Poznańskim, w tym między innymi z Wydziałem 
Promocji, odnośnie organizacji imprez sportowych oraz uzyskania środków finansowych na 
ich organizację.  

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska wraz 
z Dyrektorem Mosińskiego Ośrodka Kultury Markiem Dudkiem, Kierownikiem Referatu 
Oświaty i Sportu Anną Balcerek-Kałek oraz Sekretarzem Gminy Mosina Dorotą Tomyślak 
udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mosinie został przeniesiony do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie 
oraz w jaki sposób zagospodarowane zostaną pomieszczenia w Mosińskim Ośrodku Kultury, 
z których korzystał OPS; wskazania, czy pracownicy Referatu Oświaty i Sportu przeniesieni 
zostali do nowego budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie; wskazania jak wygląda sytuacja 
odnośnie przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego do nowego lokalu oraz wskazania 
końcowego terminu wszystkich zmian lokalowych. 

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 12 jej członków. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów otrzymała 
stosowne materiały do tematu posiedzenia dotyczącego wykonania budżetu za 2021 rok  
w zakresie wydatków odnoszących się do wysokość premii i nagród wypłaconych w Urzędzie 
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Miejskim w Mosinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Mosińskiej Bibliotece 
Publicznej, Galerii Sztuki w Mosinie, Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie oraz w Mosińskim 
Ośrodku Kultury, w zestawieniu z rokiem 2020. 

Radny Jan Marciniak odniósł się do wyżej wskazanego tematu oraz otrzymanych 
w tym zakresie materiałów. 

Audytor wewnętrzny Joanna Lesicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
sołectwa Żabinko do Programu  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, wskazując przy tym 
na kryteria udziału w programie oraz uzasadniając potrzebę podjęcia omawianej uchwały.  

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat udziału sołectw 
z terenu Gminy Mosina w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, w trakcie której 
Audytor wewnętrzny Joanna Lesicka udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między 
innymi: wskazania, jakie możliwości daje Sołectwu Żabinko udział w Programie 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”; wskazania, czy wiadomo w jakim zakresie Sołectwo 
Żabinko złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu oraz wskazania, w jakim 
zakresie złożone zostaną wnioski przez inne sołectwa z terenu gminy Mosina, które są 
uczestnikami programu; wskazania, czy w związku z tym, iż poziom pomocy finansowej 
w programie wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, to pozostałą 
kwotę musi przekazać Gmina Mosina oraz wskazania, czy środki przekazywane przez Gminę 
mogą pochodzić z funduszu sołeckiego; wskazania, ile obecnie sołectw z terenu gminy 
Mosina należy do  Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”; wskazania, 
czy sprawozdanie z działalności Sołectwa Daszewice w zakresie tego programu trafiło 
do Urzędu Miejskiego w Mosinie; wskazania, czy sołectwom z terenu gminy Mosina grozi 
wykluczenie z tego programu oraz wskazania, co udało się pozyskać sołectwom 
uczestniczącym w programie. 

Udział w dyskusji wzięli: radny Jan Marciniak, Audytor wewnętrzny Joanna Lesicka, radny 
Adam Monikowski, prowadząca obrady Wiesława Mania i radny Roman Kolankiewicz. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 2  
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa 
Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". 

Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi ponownie podjęła dyskusję w zakresie 
tematu dotyczącego wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021, w trakcie której między 
innymi: 
- Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 
między innymi wskazania w jakiej wysokości środki finansowe na koniec roku 2021 będące 
na koncie Gminy Mosina były do zadysponowania; 
- radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za rok 2021 oraz poruszył kwestie pytań zadanych przez niego 
do sprawozdania oraz udzielonych na nie odpowiedzi; 
- Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka ustosunkowała się do dodatkowych zapytań 
odnoszących się do udzielonej odpowiedzi na pisemne pytanie dotyczące dochodów 
bieżących Dział 750 Administracja publiczna - Urzędy Gmin w zakresie wpływów z usług 
to jest wpływów z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie 
wystawionych przez Urząd faktur i not; 
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- radny Jan Marciniak odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika Gminy Mosina Tatiany Cynki 
zwrócił się z prośbą o dokonanie dodatkowych wyjaśnień w zakresie kosztów ponoszonych 
przez Gminę jako właściciela nieruchomości, przenoszonych na użytkownika lokali; 
- radna Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat wykonania budżetu Gminy Mosina 
za rok 2021 w zakresie obejmującym tematykę Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa; 
- radny Jan Marciniak między innymi wyraził swoją opinię na temat wykonania budżetu 
Gminy Mosina za rok 2021. Następnie zwrócił uwagę na koszty jakie ponosi Gmina w związku 
z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz wskazał jaki % opłaty eksploatacyjnej 
za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie gminy Mosina trafia do budżetu Gminy Mosina. 
Ponadto zwrócił uwagę, na potrzebę doprecyzowania niektórych informacji zawartych 
w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021. Ponadto wskazał na 
koszty, jakie poniosła Gmina na zakup betonowych kubłów na śmieci, jednocześnie odniósł 
się do wydatków Gminy Mosina w zakresie Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 
związanych z opłacaniem czynszów na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp.  z  o.o. w Mosinie oraz dzierżawy na rzecz Nadleśnictwa Babki dotyczącej 
nieruchomości o numerze ewidencyjnym 267, obręb Czapury. Następnie odnosząc się do 
wykonania budżetu w zakresie Działu 710 Działalność usługowa wyraził swoją aprobatę w 
zakresie opracowywania dwóch planów miejscowych przez pracowników Referatu 
Planowania Przestrzennego i Budownictwa w ramach obowiązków pracowniczych. Ponadto 
między innymi odniósł się do kosztów jakie ponosi Gmina Mosina w związku z obsługą 
prawną oraz do kosztów wynikających z umowy podpisanej z Zakładem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie obsługi toalety publicznej; 
- Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 
innymi: wskazania, czy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie dla których 
zabezpieczono w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 środki finansowe na odprawy 
emerytalne dalej pracują w tej jednostce oraz wskazania, czy Gmina Mosina musiała zwrócić 
dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Budowa boiska 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”; 
- radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat sposobu sporządzania wykresów 
ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania podsumowując temat dotyczący wykonania budżetu 
za rok 2021 zwrócił uwagę na możliwość przekazywania pytań bezpośrednio do Skarbnika 
Gminy Mosina i na możliwość ich omówienia na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów, które zaplanowano na dzień 20 czerwca br. Następnie wskazała, iż do Komisji 
Budżetu i Finansów złożone zostało pismo ponawiające wniosek dotyczący zwiększenia o 
10 % planu wydatków w uchwale budżetowej na 2022 rok, Dziale 750, Rozdziale 75023, 
paragrafach 4010, 4110, 4120, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i  pochodne dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w  Mosinie, podkreślając przy tym, iż temat ten poruszony 
zostanie w ramach spraw bieżących. Jednocześnie zwróciła uwagę na podejmowane przez 
Komisję Budżetu i Finansów działania w zakresie wyżej wymienionego tematu. 

Sekretarz Gminy Mosina Dorota Tomyślak odniosła się do przekazanego pisma, uzasadniając 
przy tym między innymi potrzebę zwiększenia o 10 % planu wydatków w uchwale 
budżetowej na 2022 rok, w  Dziale 750 oraz wskazując na ustalenia podjęte ze związkami 
zawodowymi w zakresie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych 
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz w zakresie najniższej kwoty wzrostu 
płacy brutto dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę na czas nieoznaczony.  
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Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której 
poruszono między innymi tematy: % wzrostu wynagrodzeń  w urzędzie w odniesieniu 
do roku 2020 i 2021; polityki wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie; możliwości 
zaktualizowania otrzymanych przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie w październiku 2021 
roku materiałów dotyczących wynagrodzeń i etatów w Urzędzie Miejskim w Mosinie; 
proponowanej kwoty minimalnej podwyżki; przekazanej informacji odnośnie poziomu płac 
w urzędzie, w tym średniego wynagrodzenia brutto; wzrostu planów finansowych w Dziale 
750 w stosunku do lat ubiegłych; przyczyn wzrostu środków finansowych przeznaczonych na 
13 pensję; propozycji zmiany budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie; sposobu 
przydzielania podwyżek oraz braku udziału w rozmowach Burmistrza Gminy Mosina; wzrostu 
ilości etatów w Urzędzie Miejskim w Mosinie w związku z funkcjonowaniem drugiego 
budynku oraz kosztów wynikających ze zlecania wykonania zadań firmom zewnętrznym; 
potrzeby otrzymania aktualnych materiałów dotyczących etatów i wynagrodzeń w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie. 

W trakcie dyskusji Sekretarz Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz ze Skarbnikiem Gminy 
Mosina Tatianą Cynką udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: 
wskazania, czy planowana kwota 400 zł brutto podwyżki dotyczy paragrafu 4010; wskazania, 
jakich pracowników nie dotyczy proponowana podwyżka; wskazania, czy proponowana 
kwota podwyżki to średnia oraz wskazania, czy wszyscy pracownicy otrzymają podwyżkę 
w tej samej kwocie; wskazania jaką kwotę na podwyżki zamierza się rozplanować; wskazania, 
czy w kwocie przeznaczonej na podwyżki jest pula środków przeznaczona na podwyżki dla 
osób pełniących funkcje publiczną; wskazania, czy w urzędzie były planowanie podwyżki przy 
planowaniu budżetu; wskazania, dlaczego w przekazanym piśmie, wskazując przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej, odniesiono się do danych GUS-u z lat 2018-2021; 
wskazania, czy jest możliwość regulacji wynagrodzeń wstecz. 

Komisja Budżetu i Finansów w wyniku przeprowadzonej dyskusji, podjęła decyzję 
o konieczność zorganizowania kolejnego spotkania z udziałem Burmistrza Gminy Mosina 
w celu omówienia zwiększenia środków finansowych w budżecie Gminy z przeznaczeniem 
na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

Udział w dyskusji wzięli: radny Jan Marciniak, Sekretarz Gminy Mosina Dorota Tomyślak, 
radna Elżbieta Jarecka, radny Dominik Michalak, radny Roman Kolankiewicz, Skarbnik 
Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny Andrzej Raźny, prowadząca obrady Wiesława Mania, 
radny Arkadiusz Cebulski oraz radna Jolanta Szymczak. 

W trakcie tej dyskusji posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścili kolejno: radna 
Ewelina Dudek, radny Adam Monikowski oraz radny Ziemowit Maląg, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 9 jej członków. 

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za”, wniosek 
nr 3 w sprawie przedstawienia przez Burmistrza kosztów obsługi prawnej w całym 2021 roku, 
ze wskazaniem prawników lub kancelarii oraz zrealizowanych zakresów usług. 

Radna Elżbieta Jarecka w ramach spraw bieżących zwrócił się z prośbą o przekazanie 
informacji na temat działań podjętych przez Burmistrza Gminy Mosina odnośnie zmian 
dotyczących Spółki „Park Strzelnica”.  
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia jednostek 
budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów 
i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów 
i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia sołectwa Żabinko 
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+". 

3. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza kosztów obsługi prawnej w całym 
2021 roku, ze wskazaniem prawników lub kancelarii oraz zrealizowanych zakresów usług.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:10. 

protokołowała        przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska        (-) Wiesława Mania 


