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Protokół nr 22/19 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 r., 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

 

 

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 według list obecności, które stanowią załącznik 

niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok 

szkolny 2019/2020, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie 

udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy jest jakiś 

podział na pojemności silnika, określenia wielkości zwrotu kosztów przewozu dziecka 

niepełnosprawnego, jaki można uzyskać jego rodzic, sposobu ustalenia średniej ceny paliwa, 

określenia sposobu, w jaki ten zwrot kosztów przewozu był dokonywany do tej pory, 

określenia przyczyn, dla których Rada Miejska w Mosinie ma podjąć przedmiotową uchwałę, 

wskazania, czy w subwencji oświatowej są środki finansowe przeznaczone na zwroty 

kosztów przewozu dzieci i młodzieży, wskazania, czy Gmina Mosina może dołożyć własnych 

środków finansowych na realizację tego zadania, wskazania, czy istnieje jakaś inna forma 

rekompensaty poniesionych kosztów przewozu oraz wskazania, w jaki sposób ten wydatek 

kształtował się do tej pory.  

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 1 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020. 

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 

dotyczyły: określenia wysokości stawki za odbiór przez AQUANET 1 m³ ścieków, 

wskazania, czy przedsiębiorcy prowadzący usługi w zakresie opróżniania ze ścieków 

zbiorników bezodpływowych mają z tego tytułu 13 zł zysku na 1 m³ oraz wskazania 

przyczyn, dla których proponowany jest wzrost górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat miejsc,  

do których usługodawcy zawożą ścieki po opróżnieniu zbiorników bezodpływowych. 

Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie,  

czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Anna Pawlicka-Różańska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, którego 

kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Kierownikiem Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką oraz Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 

Tomaszem Łukowiakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

wskazania, czy zamieszczenie w § 2 ust. 2 pkt 6) proponowanego zapisu jest wymogiem 

ustawowym, określenia wysokości kwoty, jaką Gmina Mosina dopłaca Miastu Poznań  
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z tytułu ulg w cenie biletów komunikacji prowadzonej przez ZTM Poznań  

na terenie gminy Mosina, wynikających z dotychczasowej uchwały Rady Miejskiej  

w Mosinie w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, określenia 

wielkości przychodów z biletów na poszczególnych liniach w roku 2018, wskazania,  

jak kształtują się ceny biletów na liniach autobusowych do Kórnika i do Puszczykowa, 

wskazania przyczyn, dla których proponowane ceny za ulgowe bilety nie stanowią 50% ceny 

biletu normalnego oraz wskazania, czy w Karcie Mieszkańca planowany jest bezpłatna 

komunikacja dla ich posiadaczy. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat celowości 

utrzymywania w przedmiotowym projekcie uchwały pozaustawowych ulg w cenie biletów  

za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego na terenie gminy Mosina. 

W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybyli radni: Andrzej Raźny, a następnie Dominik 

Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 

udział brało 11 jej członków. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 3 

dotyczący przekazania projektu uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego 

transportu zbiorowego do Referatu Mienia Komunalnego celem zweryfikowania przyznanych 

w niej uprawnień do ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym w wymiarze 

wyższym niż wynikającym z ustawy. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z autopoprawkami, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji  

i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką, Audytorem wewnętrznym Justyną Kaczmarczyk, 

Kierownikiem Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Anną Balcerek-Kałek, 

Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem oraz Zastępcą Burmistrza Gminy 

Mosina Tomaszem Łukowiakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 

dotyczyły: zmniejszenia o kwotę w wysokości ponad 528.000,00 zł środków finansowych 

przeznaczonych na modernizację Szkoły Podstawowej w Rogalinku, wskazania przyczyn 

zmniejszenia o kwotę w wysokości 200.000,00 zł z dochodów z opłat za korzystanie  

ze środowiska i wskazania związku międzygminnego, z  którym Gmina Mosina dzieli się 

dochodami z tego tytułu, określenia wysokości kwoty, jaka pozostaje w dochodach  

ze sprzedaży mienia po autopoprawce, wskazania przyczyn zwiększenia wpływów z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 

50.000,00 zł, wskazania, czy Gmina Mosina nalicza opłatę za zajęcie pasa drogowego  

w przypadku wystawiania towarów przed sklepem, czy zajmowania części chodnika przez 

„ogródki”, wskazania, czy jeśli w danej pozycji nie zostało nic wykonane, to trzeba tę pozycję 

wykreślić i wprowadzić do budżetu kolejnego, a jeśli cokolwiek zostało wykonane, to można 

to uznać jako wydatek niewygasający, przedstawienia uzasadnienia merytorycznego zdjęcia 

kwoty w wysokości 480.000,00 zł z obwodnicy wschodniej, wskazania przyczyn zwiększenia 

wydatków w dziale 750 o kwotę w wysokości ponad 90.000,00 zł, wskazania przeznaczenia 

środków finansowych w wysokości 40.000,00 zł, które zostały wydatkowane w ramach 

zadania dotyczącego kanalizacji deszczowej w Daszewicach, konsekwencji wynikających  

z niepodjęcia decyzji o zdjęciu z inwestycji środków finansowych w wysokości  

4.134.000,00 zł i przeznaczenia 800.000,00 zł na oświatę, wskazania przyczyn zwiększenia 

wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi w wysokości 1.400.000,00 zł, wskazania, 

czy jest jakiś pomysł na realizację ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym, sposobu 

postępowania w sprawie kładki pieszo-rowerowej w ul. Lipowej w Krosinku, otwarcia ofert 

na remont budynku po ośrodku zdrowia przy ul. Dworcowej w Mosinie, wskazania,  

co obejmuje to zadanie, wskazania środków finansowych, z których ma zostać sfinansowane 

umeblowanie tego obiektu po modernizacji i wskazania, czy istnieje możliwość pozyskania 
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środków zewnętrznych na to zadanie, wskazania przyczyn, dla których inwestycje mające być 

realizowane we współpracy z Powiatem Poznańskim, nie są wykonywane latami  

oraz wskazania źródła finansowania inwestycji dotyczącej ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej  

w Rogalinku. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat potrzeby 

rozważenia zasadności korzystania przez Gminę Mosina z usług kurierskich zamiast 

pocztowych, na temat realizacji zadania dotyczącego kanalizacji deszczowej w Daszewicach, 

na temat uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi,  

na temat możliwości realizacji ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym i kładki  

pieszo-rowerowej w ul. Lipowej w Krosinku. 

Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 8 głosami „za”,  

przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025 wraz z autopoprawkami, 

którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem 

Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między 

innymi dotyczyły: wskazania miejsca w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina 

na lata 2019-2025, w którym znajduje się kwota 100.000,00 zł, o której mówiła Skarbnik 

Gminy Mosina Maria Borowiak, określenia metodologii wyliczeń, w wyniku których w roku 

2021 i w roku 2022 dochody są wyższe niż wydatki, wskazania, czy celowe jest 

utrzymywanie tak dużej ilości lokali, w których mieszczą się poszczególne komórki 

organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mosinie i rozważenia przeniesienia ich do obiektów 

gminnych oraz wskazania lokalu, w którym będzie urzędować spółka „Park Strzelnica”. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła wnioski do projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, które zostały złożone przez Komisję Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały  

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 dotyczącą wyodrębnienia środków finansowych 

w kwocie 300.000,00 zł na budżet obywatelski. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały  

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 dotyczącą przeznaczenia środków finansowych 

na kładkę pieszo-rowerową w ul. Lipowej w Krosinku. 

Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła:  

1) wniosek dotyczący wykreślenia punktu 2 z § 16 projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 – 5 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”; 

2) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 1.510.402,00 zł z dochodów projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90002, 

paragrafu 0490 – 5 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”; 

3) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 50.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 630, rozdziału 63003, 

paragrafu 4270 i przeznaczenia jej na wykonanie Strategii Turystycznej Gminy 

Mosina – 4 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”; 

4) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 30.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 700, rozdziału 70005, 
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paragrafu 4270 – 9 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 1 głosie  

„wstrzymującym się”; 

5) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 300.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 700, rozdziału 70005, 

paragrafu 4300 – 7 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 3 głosach  

„wstrzymujących się”; 

6) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 50.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 710, rozdziału 71004, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach  

„wstrzymujących się”; 

7) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 227.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75023, 

paragrafu 4010 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

8) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 50.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75023, 

paragrafu 4210 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

9) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 10.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75023, 

paragrafu 4270 – 6 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 1 głosie  

„wstrzymującym się”; 

10) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 200.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75023, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

11) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 20.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75023, 

paragrafu 4360 – 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach  

„wstrzymujących się”; 

12) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 45.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75023, 

paragrafu 4700 – 7 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

13) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 159.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75075,  

– 7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”; 

14) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 15.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75095, 

paragrafu 4170 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

15) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 20.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75095, 

paragrafu 4210 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

16) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 100.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 750, rozdziału 75095, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 
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17) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 48.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 801, rozdziału 80148, 

paragrafu 4010 – 5 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 4 głosach  

„wstrzymujących się”; 

18) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 20.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 801, rozdziału 80148, 

paragrafu 4270 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

19) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 100.200,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 801, rozdziału 80149, 

paragrafu 2540 – 7 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

20) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 48.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 854, rozdziału 85401, 

paragrafu 4010 – 7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 1 głosie  

„wstrzymującym się”; 

21) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 1.508.800,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90002, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

22) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 50.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90003, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach  

„wstrzymujących się”; 

23) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 50.669,48 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90004, 

paragrafu 4210 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

24) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 300.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90004, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 1 głosie  

„wstrzymującym się”; 

25) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 20.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90013, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

26) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 30.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 900, rozdziału 90026, 

paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach  

„wstrzymujących się”; 

27) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 70.450,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 926, rozdziału 92605, 

paragrafu 4170 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

28) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 57.140,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 926, rozdziału 92605, 

paragrafu 4270 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

29) wniosek dotyczący zdjęcia kwoty w wysokości 30.000,00 zł z wydatków projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020: z działu 926, rozdziału 92605, 
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paragrafu 4300 – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach  

„wstrzymujących się”; 

30) wniosek dotyczący wprowadzenia nowego zapisu w załączniku inwestycyjnym  

w kolumnie piątej pozycji dotyczącej budowy sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowy przydomowych oczyszczalni  

i przyłączy kanalizacyjnych (zamiast zapisu: „kanalizacja sanitarna z oczyszczalniami 

kompaktowymi dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca, 

Borkowic, Rogalina, Świątnik, Mieczewa, Radzewic”, wprowadzić zapis: 

„Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu 

kanalizacyjnego Aquanetu, drugi oparty na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych 

wraz z symulacją kosztową dla: - Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, 

Borkowic i Bolesławca, - Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa”) – 6 głosami 

„przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”; 

31) wniosek dotyczący zdjęcia w załączniku inwestycyjnym kwoty 400.000,00 zł  

z pozycji 22 Wykupów gruntów – 6 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 3 głosach  

„wstrzymujących się” (1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu); 

32) wniosek dotyczący zdjęcia w załączniku inwestycyjnym kwoty 200.000,00 zł  

z pozycji 25 Modernizacja monitoringu miejskiego – 6 głosami „przeciw”, przy 2 

głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” (1 radny nie wziął udziału w tym 

głosowaniu); 

33) wniosek dotyczący zdjęcia w załączniku inwestycyjnym kwoty 250.000,00 zł  

z pozycji 48 Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia budynku OSiR ul. Szkolna  

– 7 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”. 

Natomiast w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła:  

7 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” – wniosek nr 6 dotyczący wprowadzenie  

do załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, 

dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020, zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Rogalinku” z kwotą w wysokości 500.000,00 zł; 7 głosami „za”,  

przy 3 głosach „wstrzymujących się” (1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu)  

– wniosek nr 7 dotyczący wprowadzenia w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 32 „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego” – budowy I etapu 

oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego i ul. Zapolskiej w Mosinie z kwotą 40.000,00 zł 

przeniesioną z pozycji czynsze, lokale (paragraf 4400) w wysokości 20.000,00 zł  

i z pozycji dotyczącej środków remontowych w administracji publicznej w wysokości 

20.000,00 zł; 9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 8 dotyczący 

wprowadzenia do załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 

2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020, zadania pod nazwą „Utworzenie 

strefy rekreacyjnej na Pożegowie” z kwotą 50.000,00 zł przeniesioną z zakupu usług 

remontowych w dziale 630 Turystyka; 8 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”  

– wniosek nr 9 dotyczący wprowadzenia w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 8 „Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem”  

– budowy ul. Lema z dołożeniem do tej pozycji kwoty 100.000,00 zł przeniesionej  

z pozycji 72 Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki – „Park Strzelnica spółka z o.o.  

w Mosinie”; jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 10 dotyczący przeznaczenia  

w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2020 kwoty 50.000,00 zł przeniesionej z wykupu 

gruntów na wykonanie programu spowolnienia ruchu drogowego na terenie gminy Mosina;  

6 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” (2 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu)  

– wniosek nr 11 dotyczący przeznaczenia kwoty 450.000,00 zł na modernizację przejść  
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dla pieszych na drogach znajdujących się na terenie gminy Mosina w celu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych, w dziale 600 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020; 10 głosami „za” 

(1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 12 dotyczący wprowadzenia  

w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego 

wydatków majątkowych na rok 2020, w ramach pozycji 32 „Budowa i rozbudowa oświetlenia 

drogowego” – projektu 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinku z kwotą 5.000,00 zł  

ze zwiększonych dochodów z podatku od nieruchomości; 10 głosami „za” (1 radny nie wziął 

udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 13 dotyczący wprowadzenia do załącznika nr 7 

projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków 

majątkowych na rok 2020, zadania pod nazwą „Projekt odwodnienia i drenażu wokół Szkoły 

Podstawowej w Rogalinku” z kwotą 3.500,00 zł ze zwiększonych dochodów z podatku  

od nieruchomości; 10 głosami „za” (1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu) – wniosek 

nr 14 dotyczący wprowadzenia w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 32 „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego” – budowy 4 lamp  

na ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym; 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

– wniosek nr 15 dotyczący przeniesienia kwoty w wysokości 1.800.000,00 zł z Wydatków 

majątkowych na rok 2020 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2020, z działu 926,  

z zadania 72 Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki – „Park Strzelnica spółka z o.o.  

w Mosinie”, do działu 801, na zadanie 27 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie”. 

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”  

– wniosek nr 16 dotyczący zaopiniowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2020. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła informację  

o wydatkach niewygasających. 

Komisja Budżetu i Finansów w wyniku przeprowadzonej dyskusji ustaliła, że w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego wydatków niewygasających odbędzie swoje 

posiedzenie w dniu 30 grudnia br., o godz. 15.00, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego 

Ośrodka Kultury. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025 wraz z autopoprawkami. 

Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła 

odpowiedzi na pytanie dotyczące wkładu na pływalnię w Mosinie. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach 

„wstrzymujących się” – wniosek nr 17 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025. 

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję na temat projektu 

stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego, 

zaproponowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, w której wyniku 

przyjęła 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”  

– wniosek nr 18. 

Kserokopia projektu stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu 

terytorialnego wraz z pismem przewodnim ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2019/2020. 
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2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych. 

3. Komisja wnioskuje o przekazanie projektu uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe 

gminnego transportu zbiorowego do Referatu Mienia Komunalnego celem zweryfikowania 

przyznanych w niej uprawnień do ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym 

w wymiarze wyższym niż wynikającym z ustawy. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2019 wraz z autopoprawkami. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2025 wraz z autopoprawkami. 

6. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020, 

zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinku” z kwotą  

w wysokości 500.000,00 zł. 

7. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 32 „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego” – budowy I etapu 

oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego i ul. Zapolskiej w Mosinie z kwotą 40.000,00 zł 

przeniesioną z pozycji czynsze, lokale (paragraf 4400) w wysokości 20.000,00 zł  

i z pozycji dotyczącej środków remontowych w administracji publicznej w wysokości 

20.000,00 zł. 

8. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020, 

zadania pod nazwą „Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie” z kwotą  

50.000,00 zł przeniesioną z zakupu usług remontowych w dziale 630 Turystyka. 

9. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 8 „Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem”  

– budowy ul. Lema z dołożeniem do tej pozycji kwoty 100.000,00 zł przeniesionej  

z pozycji 72 Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki – „Park Strzelnica spółka z o.o.  

w Mosinie”. 

10. Komisja wnioskuje o przeznaczenie w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2020 

kwoty 50.000,00 zł przeniesionej z wykupu gruntów na wykonanie programu 

spowolnienia ruchu drogowego na terenie gminy Mosina. 

11. Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty 450.000,00 zł na modernizację przejść  

dla pieszych na drogach znajdujących się na terenie gminy Mosina w celu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych, w dziale 600 załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020. 

12. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 32 „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego” – projektu 2 lamp 

na ul. Fiedlera w Rogalinku z kwotą 5.000,00 zł ze zwiększonych dochodów z podatku 

od nieruchomości. 

13. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020, 

zadania pod nazwą „Projekt odwodnienia i drenażu wokół Szkoły Podstawowej  

w Rogalinku” z kwotą 3.500,00 zł ze zwiększonych dochodów z podatku  

od nieruchomości. 
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14. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w załączniku nr 7 projektu uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020, dotyczącego wydatków majątkowych na rok 2020,  

w ramach pozycji 32 „Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego” – budowy 4 lamp na 

ul. Radosnej w Dymaczewie Nowym. 

15. Komisja wnioskuje, aby w Wydatkach majątkowych na rok 2020 projektu budżetu 

Gminy Mosina na rok 2020, z działu 926, z zadania 72 Wniesienie wkładu pieniężnego 

do Spółki – „Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie”, przenieść kwotę w wysokości 

1.800.000,00 zł do działu 801, na zadanie 27 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej  

w Rogalinie”. 

16. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2020  

wraz z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina i z wnioskami złożonymi  

na posiedzeniu komisji. 

17. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2025. 

18. Komisja pozytywnie opiniuje projekt stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek 

samorządu terytorialnego, zaproponowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski i wnioskuje o włączenie go do porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej  

w Mosinie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.40.  

 

 

   protokołował                                                     przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski                          (-) Wiesława Mania          
 

 


