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Protokół nr 39/20 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 26 października 2020 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 oraz goście według załączonych list obecności.  
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 
Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania Burmistrza 
Gminy Mosina z realizacji nabywania i zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Mosina za I półrocze 2020 r., którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Pytania dotyczyły między innymi: lokalizacji i przeznaczenia sprzedanej działki nr 97/3  
w Dymaczewie Starym oraz działki nr 3259 i działki nr 3261 w Mosinie, celowości nabycia 
działki nr 2578/4 w Mosinie, działki nr 2599/16 w Mosinie, działki nr 145/5 w Krosinku  
oraz działek: nr 42/8, nr 42/9, nr 42/10 i nr 42/19 w Mosinie, utraty prawa własności wskutek 
wyroków sądowych stwierdzających zasiedzenie działki nr 87/1 w Dymaczewie Starym i działki 
nr 101/1 w Czapurach, które stanowią tereny komunikacyjne, nabycia 1/4 działki nr 226/3  
w Daszewicach z prośbą o wskazanie właściciela 3/4 wyżej wymienionej działki, wskazania 
przyczyn, dla których Burmistrz Gminy Mosina nie wystąpił o zwrot gruntu, który należał  
do szkoły w Dymaczewie Starym, przy ul. Szkolnej oraz nabycia działki nr 110/11, działki  
nr 105/3 i działki nr 110/9 w Krosinku. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno: radny 
Andrzej Raźny, radny Waldemar Wiązek i radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 
13 jej członków. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch poinformował, że swoich propozycjach uchwał 
podatkowych przyjął zasadę, aby wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021  
w stosunku do tych, które obowiązują w roku 2020, podnieść o poziom inflacji. 
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby wysokość stawek podatków i opłat lokalnych  
na rok 2021 w stosunku do tych, które obowiązują w roku 2020, podnieść o 10%. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat powyższych 
propozycji podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2021. 
W jej wyniku, wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie odrzuciła wniosek  
o podniesienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021, o których mowa  
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości, o 10% w stosunku do obowiązujących w roku 2020 – 7 głosami „przeciw”, 
przy 4 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”, a następnie przyjęła wniosek nr 1 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości – 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  
Kserokopia projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zaproponowała,  
aby zrezygnować z opłaty targowiskowej, a w zamian za to podnieść stawki opłaty targowej  
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w taki sposób, aby móc z tej opłaty zrekompensować Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie koszty utrzymania Targowiska miejskiego w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie  
oraz na temat dotychczasowego funkcjonowania Targowiska miejskiego w Mosinie  
i możliwości jego poprawy, w wyniku której Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst 
zwrócił się z prośbą o wstrzymanie się z decyzjami, żeby można było ten temat przeanalizować 
wspólnie z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, a Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch oświadczył, że wycofa projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wniosek nr 2 dotyczący zwiększenia opłaty targowej  
o 70% przy rezygnacji z opłaty targowiskowej – 10 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Kserokopia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad 
ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021, którego kserokopia 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w wyniku której przyjęła 
wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 – 12 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy 
Mosina Przemysławem Mielochem i Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem 
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia kosztów 
przejazdów kolejowych na linii Poznań – Kościan i Kościan – Poznań w skali roku i ich rozkładu 
na poszczególne samorządy oraz wskazania, czy uruchomienie wyżej wymienionej linii 
komunikacyjnej jest w 100% pokrywane przez samorządy terytorialne i jeśli tak,  
to czy każda z gmin ponosi taki sam koszt. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu jednogłośnie,  
czyli 13 głosami „za”. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu 
zbiorowego, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 13 głosami „za”. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi 
na pytania, które między innymi dotyczyły: celowości zmniejszenia wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na budowę pomostu w przystani żeglarskiej w Dymaczewie 
Nowym, możliwości partycypacji Powiatu Poznańskiego w tym przedsięwzięciu i rozeznania 
realnych kosztów realizacji tego zadania, wskazania za co Gmina Mosina miałaby wypłacić 
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firmie AQUANET S.A. odszkodowanie, wskazania, czy 19.000.000,00 zł z obligacji znajduje się 
już w budżecie Gminy Mosina na rok 2020, wskazania, czy wysokość wolnych środków  
w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 obecnie ulega zmianie, zmniejszenia działu 600  
w dochodach o kwotę w wysokości 12.763,37 zł, zmniejszenia zakupu usług pozostałych  
w wydatkach działu 600 o kwotę w wysokości 53.452,49 zł i przeniesienia tych wydatków  
na rok 2021, wskazania na jakie wydatki bieżące została przeznaczona kwota w wysokości 
23.000,00 zł, o którą zmniejszono wydatki majątkowe, środków finansowych w wydatkach 
działu 801 przeznaczonych na zwrot dotacji wraz z odsetkami na zadanie dotyczące III etapu 
projektu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej  
w gminie Mosina, zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na termomodernizację  
z odwodnieniem Szkoły Podstawowej w Daszewicach o kwotę w wysokości 150.000,00 zł, 
braku zabezpieczenia środków finansowych na III etap ścieżki pieszo-rowerowej  
w Daszewicach, wskazania, czy Gmina Mosina może odwoływać się od postanowienia 
sądowego o niezwłocznym zwrocie środków finansowych, wskazania przyczyn zmniejszenia 
planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie o kwotę 404.000,00 zł i konsekwencji 
z tym związanych, przyczyn zmniejszenia wysokości środków finansowych przeznaczonych  
na wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie oraz wskazania, czy nie będzie 
potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na koncepcję przebudowy Przedszkola nr 3 
Integracyjnego w Mosinie. 
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazywanie zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina 
dotyczących budżetu Gminy Mosina za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej. Ponadto 
zapewnił, że w dniu jutrzejszym prześle swoje pytania do projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020 z prośbą o udzielenie odpowiedzi najpóźniej do końca dnia 
kolejnego. Wyraził też przekonanie o potrzebie urealnienia budżetu Gminy Mosina na rok 
2020 z uwagi na zagrożenie niewydatkowania środków finansowych w bardzo dużej wysokości 
w inwestycjach. 
Radny Dominik Michalak zaproponował, aby wprowadzić do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026 pozycję związaną z przebudową Przedszkola  
nr 3 Integracyjnego w Mosinie w taki sposób, aby to zadanie rozpoczęło się już w przyszłym 
roku. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 
Cebulski i radna Ewelina Dudek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026 wraz z autopoprawkami, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji na temat potrzeby przekazania radnym 
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 
2020-2026 z zaznaczonymi zmianami oraz przeanalizowania przedstawionych obecnie zmian  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026 i mających dopiero 
zostać przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 października br.,  
na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła  
6 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 6 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, a 4 głosami „za”,  
przy 7 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 7 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.  
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Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z zestawieniem postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, jakie zostały wszczęte w roku 2020 – stan realizacji na dzień 
20.10.2020r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu i poszczególni jej członkowie nie 
zgłosili w stosunku do niego żadnych pytań i uwag. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania poinformowała o prośbie radnego Rady Powiatu  
w Poznaniu Jacka Szeszuły, aby w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 została 
zawarta pozycja dotycząca ochrony zabytków. 
Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły: możliwości zmiany budżetów sołeckich w sytuacji, gdy nie można zwołać zebrania 
wiejskiego oraz wskazania, czy firma projektowa złożyła wnioski o wydanie zezwoleń  
na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie i w Pecnej. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 
2. Komisja wnioskuje o zwiększenie opłaty targowej o 70% przy rezygnacji z opłaty 

targowiskowej. 
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  

1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021. 
4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. 
5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen za usługi 

przewozowe gminnego transportu zbiorowego. 
6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2020. 
7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20.  
 
 
   protokołował                                                        przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                             (-) Wiesława Mania          
 

 

 


