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Protokół nr 49/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 25 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:01 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: 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła podsumowanie pracy Komisji Budżetu  
i Finansów w roku 2020. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno: 
radna Małgorzata Kaptur, radny Roman Kolankiewicz i radny Dominik Michalak, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Następnie Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat 
swojego planu pracy na rok 2021 i zgłoszonych propozycji do niego. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radna radny Czesław 
Tomczak, a opuścił je radny Arkadiusz Cebulski, 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 jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek dotyczący 
przekazywania radnym zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmiany budżetu  
w następnym dniu po podpisaniu, a następnie jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – przyjęła 
swój plan pracy na rok 2021, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono tematy: możliwości zmniejszenia kosztów związanych z wysyłaniem 
mieszkańcom deklaracji podatkowych, odbierania przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie komunalnych odpadów podlegających segregacji  
i zmieszanych oraz wniosków Gminy Mosina o wsparcie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
realizowanych w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Ryszard Rybicki, radna 
Elżbieta Jarecka, radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak, radna Ewelina Dudek, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radny Roman Kolankiewicz, radna 
Małgorzata Kaptur i radny Łukasz Kasprowicz. 
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
Komisja wnioskuje o przekazywanie radnym zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina  
w sprawie zmiany budżetu w następnym dniu po podpisaniu. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:43.  
 
 
  protokołował               przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Wiesława Mania 


