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Protokół nr 36/20 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2020 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.03 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności.  
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu.  
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 
Czesław Tomczak i radna Małgorzata Kaptur, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej 
członków. 
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 
Przemysławem Mielochem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem  
i Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem udzieliła odpowiedzi  
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania przyczyn, dla których Gmina Mosina 
musi zapłacić Lasom Państwowym 54.100,00 zł i określenia typu terenów leśnych, które  
mają zostać wyłączone z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne, wskazania przyczyn,  
dla których odlesieniu ulega tak duży obszar, skoro plac zabaw nie zajmuje aż tyle miejsca, 
możliwości uzyskania zwolnienia z opłaty za 500 m² terenu leśnego, który ma być wyłączony 
z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne, wskazania lokalizacji i numeru ewidencyjnego 
działki, na której ma powstać plac zabaw oraz wskazania, czy nie mogła zostać na ten cel 
przeznaczona działka nieleśna i wskazania, czy dla zaistnienia tego placu zabaw, muszą 
zostać wycięte drzewa, zmniejszenia tegorocznych planowanych wydatków na zadaniu 
dotyczącym rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinie i przeniesienia ich na rok przyszły 
oraz przedstawienia wyników złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania 
projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Radny Waldemar Wiązek  
z przyczyn technicznych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026, którego kserokopia 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką udzielił odpowiedzi na pytania, 
które między innymi dotyczyły: określenia wysokości kwoty, jaka została zaproponowana  
w 2021 roku na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców, wskazania, czy już został 
opracowany regulamin dysponowania tymi środkami finansowymi i przedstawienia 
uzasadnienia tej propozycji, doprecyzowania wysokości proponowanych środków 
finansowych na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców sołectw i udostępnienia 
radnym informacji o tych kwotach w odniesieniu do poszczególnych sołectw Gminy Mosina  
oraz sposobu rozdysponowania proponowanej kwoty w wysokości 300.000,00 zł  
na mosińskie osiedla, a także określenia wysokości kwoty na wydatki bieżące związane  
z funkcjonowaniem Sołectwa Daszewice w roku 2020. 
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W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Andrzej 
Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. Radny Waldemar 
Wiązek z przyczyn technicznych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 9 głosami „za” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w powyższej sprawie. Radny Waldemar Wiązek z przyczyn technicznych nie 
wziął udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów 
płatności i wysokości stawek opłaty targowej, którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w powyższej sprawie. Radny 
Waldemar Wiązek z przyczyn technicznych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił przygotowania Urzędu Miejskiego 
w Mosinie do pracy we wrześniu br., kiedy to spodziewane jest zwiększenie zagrożenia 
zarażeniem się koronawirusem oraz swoją sytuację w związku z oczekiwaniem na wyniki 
przeprowadzonego u jego żony testu na obecność tego wirusa. 
W trakcie tego wystąpienia, 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 11 jej członków. 
Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
przedstawienia sytuacji spółki powołanej dla wybudowania pływalni w Mosinie i działalności 
jej prezesa, potrzeby uzupełnienia informacji o tej spółce w Biuletynie Informacji Publicznej  
i opublikowania oświadczenia majątkowego jej prezesa, ustaleń dotyczących funkcjonowania 
szkół na terenie gminy Mosina od września br., potrzeby aktualizacji rejestru umów Gminy 
Mosina, braku projektów, które Gmina Mosina mogłaby zgłaszać do różnego rodzaju 
naborów wniosków o dofinansowanie, udostępnienia radnym szacunkowego kosztorysu 
budowy ul. Lema w Mosinie, zarośnięcia chwastami skwerów na ul. Brzechwy w Mosinie, 
nasadzeń w parku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie i potrzeby przystąpienia do uregulowania 
tego terenu pod względem prawnym i finansowym.  
Radna Małgorzata Kaptur wyraziła przekonanie o potrzebie zmiany podejścia do nasadzeń 
drzew, żeby nie doprowadzać do ich uschnięcia i w konsekwencji do wymiany na nowe.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2020. 
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2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności  
i wysokości stawek opłaty targowej. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.30.  
 
 
   protokołował                                                              przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                             (-) Wiesława Mania          
 

 


