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Protokół nr 53/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 26 kwietnia 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 sprawozdanie z realizacji wydatków  
w zakresie wynagrodzeń. 
W dyskusji poruszono tematy: sposobu przedstawienia informacji dotyczącej realizacji 
wydatków w zakresie wynagrodzeń, a także terminu przekazania radnym Rady Miejskiej  
w Mosinie materiałów dotyczących propozycji rozdysponowania wolnych środków  
oraz autopoprawek budżetowych i możliwości ustosunkowania się do nich. 
Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
prowadząca obrady Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny 
Łukasz Kasprowicz i radny Jan Marciniak. 
Następnie w dyskusji dotyczącej kwartalnego sprawozdania i wydatków, radna Elżbieta 
Jarecka poruszyła temat wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina, do którego 
odniosła się również przewodnicząca obrad Wiesława Mania. 
Odbyła się także dyskusja dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na finanse Gminy Mosina  
w 2021 r., w której poruszono też temat sposobu dystrybucji maseczek osłaniających nos  
i usta. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana 
Cynka oraz Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Następnie w dyskusji dotyczącej stanu realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym 
poruszono między innymi tematy: budowy ul. Lema w Mosinie i parkingu buforowego, 
planów ubiegania się o dofinansowanie innych projektów przygotowanych przez Gminę 
Mosinie, budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, 
czynników mających wpływ na wysokość procentu dofinansowania danego zadania, 
programu „STOP SMOG”, budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie, 
rewitalizacji „Parku Strzelnica”, aplikowania o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne  
na obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych, koncepcji dotyczącej ul. Bolesława Leśmiana  
w Mosinie, możliwości wprowadzania zmian w projekcie, który uzyskał dofinansowanie 
zewnętrzne oraz uwarunkowań związanych z utwardzaniem nawierzchni asfaltem i kostką 
pozbrukowym. 
Udział w niej wzięli: przewodnicząca obrad Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Dominik Michalak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 
radna Małgorzata Kaptur, radny Roman Kolankiewicz, radna Elżbieta Jarecka, radny Jan 
Marciniak, radny Andrzej Raźny i radny Arkadiusz Cebulski. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła propozycję rozdysponowania wolnych 
środków, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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W dyskusji poruszono między innymi tematy: przeznaczenia pozostałej kwoty wolnych 
środków, której propozycji rozdysponowania nie przedstawiono oraz wysokości nadwyżki 
budżetowej za rok 2020. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka i radny 
Andrzej Raźny. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021, którego kserokopia wraz z autopoprawkami stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: potrzeby ujednolicenia propozycji Burmistrza 
Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków oraz potrzeby ograniczenia 
rozdysponowania wolnych środków w przedmiotowym projekcie uchwały do zadań,  
które muszą być obecnie realizowane. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania i radny Jan Marciniak.  
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania poinformowała o przyczynach wprowadzenia  
do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów tematu dotyczącego 
budowy skateparku w Mosinie. 
……………… i …………………przedstawili prezentację dotyczącą koncepcji skateparku w Mosinie. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: kosztów budowy skateparku w Mosinie, 
kolejności działań Gminy Mosina w celu realizacji przedmiotowej inwestycji, lokalizacji 
planowanego skateparku w Mosinie, sposobu wyboru projektanta przedmiotowego 
skateparku, oceny funkcjonalności skateparku w Kórniku.  
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radny Łukasz Kasprowicz, radny Roman 
Kolankiewicz,……………………., Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
…………………………, prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Andrzej Raźny, 
……………………..i radny Jan Marciniak. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek dotyczący 
przystąpienie przez Burmistrza Gminy Mosina do prac związanych z projektem budowy 
skateparku w Mosinie. 
Następnie w ramach kontynuowanej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021, poruszono między innymi tematy: niemożności 
opiniowania podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów przedmiotowego 
projektu uchwały, potrzeby uchwalenia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2021 przynajmniej we wskazanych zakresach podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie i uwarunkowaniach z tym związanych oraz budowy boiska lekkoatletycznego  
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. 
Udział w niej wzięli: przewodnicząca obrad Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, radny Dominik Michalak, radny Łukasz Kasprowicz i radna Elżbieta Jarecka. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła Burmistrzowi Gminy Mosina swoje 
oczekiwania dotyczące przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie poprawionego 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 i materiałów z nim 
związanych, wskazując przy tym, że Komisja Budżetu i Finansów zajmie się opiniowaniem 
przedmiotowego projektu uchwały podczas swojego dodatkowego posiedzenia,  
które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 15:00. Natomiast sprawą 
rozdysponowania wolnych środków wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie zajmie się podczas swojego posiedzenia w dniu 10 maja 2021 r. 
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Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił swoje pismo SG.0004.1.2021  
z dnia 26 kwietnia 2021 r. dotyczące spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Mosinie, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
W dyskusji na temat przedmiotowego pisma udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Elżbieta Jarecka, radny Dominik 
Michalak i przewodnicząca obrad Wiesława Mania. 
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
Komisja wnioskuje o przystąpienie przez Burmistrza Gminy Mosina do prac związanych  
z projektem budowy skateparku w Mosinie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:23.  
 
 
     protokołował                       przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                            (-) Wiesława Mania 
 

 


