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Protokół nr 52/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 22 marca 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:02 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 przedłużenia 
terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021  
dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, który 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono tematy: przyczyn nieuwzględnienia w przedmiotowym projekcie 
uchwały możliwości umorzenia rat podatku od nieruchomości oraz potrzeby wymienienia  
w uzasadnieniu tego projektu uchwały przedsiębiorców, o których mowa w paragrafie 9 
rozporządzenia Rady Ministrów z 26.02.2021 r. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Czesław Tomczak, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 
W dyskusji udział wzięli: radny Arkadiusz Cebulski, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
radny Jan Marciniak i przewodnicząca obrad Wiesława Mania. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wybranych wydatków działu 710, działu 926  
i działu 900, zwiększenia wydatków na naprawy i usuwanie awarii instalacji wodociągowej  
na obszarach wiejskich, kosztu przygotowania II etapu „Programu opieki nad zabytkami”, 
naboru do Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa, zmniejszenia wydatków  
na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększenia wydatków dotyczących 
odbioru odpadów komunalnych, kary za przedwczesny wyrąb drzew i konsekwencji z tym 
związanych, zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych w ramach promocji, Karty Dużej 
Rodziny, wzrostu dochodów w dziale dotyczącym leśnictwa, środków finansowych 
przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na rzecz Referatu Spraw Obywatelskich  
i Działalności Gospodarczej, wydatków dotyczących działalności usługowej, wycinki drzew  
w Drużynie związanej z przygotowaniem placu zabaw, wydatków na Pracownicze Plany 
Kapitałowe i platformy zakupowej. 
Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny 
Roman Kolankiewicz, prowadząca obrady Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, radny Jan Marciniak i radna Małgorzata Kaptur. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący wymienienia w uzasadnieniu do projektu 
uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  
na terenie gminy Mosina w roku 2021 dla przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19, przedsiębiorców, o których mowa w paragrafie 9 rozporządzenia Rady 
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Ministrów z 26.02.2021 r., a następnie 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 11 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący potrzeby szczegółowego 
wyjaśniania w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej budżet na rok 2021 zmian  
w paragrafach związanych z wynagrodzeniem, a następnie 7 głosami „za”, przy 6 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, który stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie przewodniczącej obrad 
Wiesławy Mani dotyczące wyodrębnienia środków finansowych na przyszły rok dla jednostek 
pomocniczych Gminy Mosina. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027. 
Audytor wewnętrzny Mariusz Strzyżewski przedstawił prowadzoną w ramach Urzędu 
Miejskiego w Mosinie działalność swoją i audytora wewnętrznego Joanny Lesickiej.  
W dyskusji poruszono między innymi tematy: obszarów, w których audytorzy wewnętrzni 
Urzędu Miejskiego w Mosinie prowadzą swoje działania, możliwości zapoznania radnych 
Rady Miejskiej w Mosinie z efektami tej pracy, oceny ryzyka poszczególnych działalności 
Gminy Mosina dokonywanej przez audytorów wewnętrznych i przełożenia tej oceny  
na pracę Komisji Rewizyjnej, proponowanych przez audytorów wewnętrznych rozwiązań 
problemów w kontrolowanych przez nich obszarach działalności Gminy Mosina  
oraz potrzeby rzetelnego przeanalizowania przez audytorów wewnętrznych poszczególnych 
pozycji budżetu Gminy Mosina pod względem finansowym. 
Udział w niej wzięli: radny Andrzej Raźny, audytor wewnętrzny Mariusz Strzyżewski i radny 
Jan Marciniak.  
Następnie w ramach dyskusji nad nowelizacją procedury uchwalania budżetu udział wzięli: 
radna Małgorzata Kaptur, radny Dominik Michalak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Roman Kolankiewicz, radny Andrzej 
Raźny, radny Jan Marciniak oraz prowadząca obrady Wiesława Mania, która zapewniła,  
że zbierze zgłoszone przez radnych w dniu dzisiejszym uwagi do procedury uchwalania 
budżetu i je roześle oraz zwróci się do Skarbnika Gminy Mosina Tatiany Cynki o przesłanie 
swoich propozycji. 
Sekretarz Gminy Mosina Monika Kujawska przedstawiła publiczny rejestr umów  
i zobowiązań Gminy Mosina. 
W dyskusji nad jego zawartością i brakami udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, Sekretarz 
Gminy Mosina Monika Kujawska, przewodnicząca obrad Wiesława Mania, radna Elżbieta 
Jarecka oraz Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń, 
udzielając przy tym odpowiedzi na skierowane do niej drogą elektroniczną pytania radnego 
Romana Kolankiewicza i radnej Elżbiety Jareckiej. 
W dyskusji nad tym sprawozdaniem udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Skarbnik 
Gminy Mosina Tatiana Cynka, radna Elżbieta Jarecka i radny Dominik Michalak.  
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Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 6 dotyczący przedstawienia umów i zakresu obowiązków dla rozdziału 60016  
i 85395. 
W dyskusji w ramach spraw bieżących poruszono między innymi tematy: braku pozyskania 
przez Gminę Mosina dofinansowania budowy pomostu na jeziorze Łódzko-Dymaczewskim  
w Dymaczewie Nowym oraz potrzeby i sposobu realizacji przedmiotowej inwestycji, 
pozyskanego dofinansowania na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie  
i możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji, wniosków, jakie Gmina Mosina planuje 
złożyć o dofinansowanie z programu „Sportowa Polska” oraz strony internetowej 
www.umowy.mosina.pl. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, radny Arkadiusz Cebulski, radny Andrzej Raźny, radny Roman 
Kolankiewicz, radny Jan Marciniak i radny Dominik Michalak. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o wymienienie w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina 
w roku 2021 dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  
COVID-19, przedsiębiorców, o których mowa w paragrafie 9 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 26.02.2021 r.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności 
rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021 dla przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z przyjętym wnioskiem. 

3. Komisja wnioskuje o szczegółowe wyjaśnianie w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej 
budżet na rok 2021 zmian w paragrafach związanych z wynagrodzeniem (szczególnie 
4010, 4040, 4170).  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2021. 

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027. 

6. Komisja wnioskuje o przedstawienie umów i zakresu obowiązków dla rozdziału 60016  
i 85395.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:44.  
 
 
     protokołował                          przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Wiesława Mania 
 

http://www.umowy.mosina.pl/

