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Protokół nr 66/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

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

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:30 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 przedstawił wykaz mienia 
komunalnego możliwego do sprzedaży w roku 2022 oraz wykaz nieruchomości  
do wykupu/ustalenia odszkodowania możliwego do realizacji w roku 2022, których 
kserokopie stanowią załączniki protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:  

− całego zasobu mienia komunalnego Gminy Mosina przeznaczonego do sprzedaży, 

− określenia prawdopodobieństwa zbycia przez Gminę Mosina nieruchomości, na której 
znajduje się skarpa w Czapurach, 

− cen gminnych nieruchomości uzyskiwanych przy ich sprzedaży, 

− ilości dróg pozostających do wykupienia przez Gminę Mosina, 

− potrzeby dokonania przez Gminę Mosina wykupu dróg w Daszewicach. 
Udział w niej wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radny Łukasz Kasprowicz i radna Elżbieta 
Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Geodezji  
i Nieruchomości Piotr Sternal.  
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Jan 
Marciniak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 13 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
p. o. Kierownika Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Katarzyna 
Suchocka przedstawiła informację na temat monitorowania stanu realizacji projektów 
związanych z dofinansowaniem zewnętrznym według stanu na dzień 17 listopada 2021 r., 
która stanowi załącznik protokołu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy:  

− przyczyny zmiany kwalifikowalności jednego z wydatków, 

− sposobu pokrycia wzrastających wydatków, 

− wysokości niewykorzystanej do tej pory kwoty wolnych środków, 

− niewykorzystania przez Powiat Poznański dotacji na linie autobusowe, 

− działań finansowych związanych z inwestycją w ul. Mieszka I w Mosinie, 

− nawierzchni na placu zabaw w Czapurach, 

− działań finansowych związanych z niskoemisyjnymi przedsięwzięciami w zakresie 
transportu zbiorowego, 

−  wpływów ze sprzedaży majątku i wpływów z usług, 

− wynagrodzeń bezosobowych w dziale 750 Administracja publiczna, 

− podróży służbowych krajowych, 
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− ryczałtu na wyjazdy służbowe,  

− zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe  
w rozdziale 60016 działu 600 Transport i łączność oraz w dziale 630 Turystyka, 

− zwiększenia zatrudnienia w drugim budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie  
przy ul. Dworcowej 3, 

− przyczyn powtórzenia zapisu o odprawie emerytalnej i wypłacania ekwiwalentów  
za niewykorzystany urlop, 

− pracy nadliczbowej, 

− typu leczenia, którego koszty mogą zostać pokryte z funduszu zdrowotnego  
dla nauczycieli, 

− podwyżki wynagrodzeń w oświacie, 

− zwiększenia wysokości dotacji w przedszkolach, 

− zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, 

− oświetlenia targowiska miejskiego w Mosinie i związanych z tym opłat, 

− propozycji powierzenia obsługi targowiska miejskiego w Mosinie i parkingów specjalnej, 
odrębnej komórce, 

− skreśleń w wydatkach majątkowych. 
Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, radny Roman Kolankiewicz, radny Jan 
Marciniak, radny Arkadiusz Cebulski i radna Wiesława Mania.  
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 
Balcerek-Kałek.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 1 dotyczący wycofania wydatków bieżących w kwocie 55.000,00 zł w dziale 900, 
przeznaczonych na wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Czapurach. Radny 
Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 4 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętym wnioskiem i autopoprawkami. Radny Andrzej 
Raźny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, którego kserokopia 
stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały radny Roman Kolankiewicz poruszył 
temat bezpodstawności zapisania w nim wydatków na systemy fotowoltaiczne na budynkach 
świetlic oraz na punkt przeładunkowy odpadów komunalnych na terenie gminy Mosina. 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi udzieliła Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
W wyniku tej dyskusji ustalono, że projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 zostanie przedyskutowany i zaopiniowany  
na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik 
protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy:  
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− zabezpieczenia środków finansowych na podwyżkę wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy 
Mosina, 

− brzmienia paragrafu 2 przedmiotowego projektu uchwały, 

− nagrody jubileuszowej dla Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha. 
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radny Jan Marciniak i radna Małgorzata Kaptur. 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzieliła Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia 
Burmistrza Gminy Mosina uzupełnionego zgodnie z propozycją Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o wycofanie wydatków bieżących w kwocie 55.000,00 zł w dziale 900, 

przeznaczonych na wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Czapurach.  
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2021 wraz z przyjętym wnioskiem i autopoprawkami.  
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy 

Mosina uzupełnionego zgodnie z propozycją Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:08.  
 
 
       protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 

 

 

 

 


