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Protokół nr 67/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 23 listopada 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 16:00 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: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła wyjaśnienia do projektu uchwały  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027,  
który stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 
Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało  
12 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Roman 
Kolankiewicz, radny Jan Marciniak i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi udzieliła Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyła radna 
Małgorzata Kaptur, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało  
13 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła 3 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za”  
i 8 głosach „wstrzymujących się” – wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027  
wraz z autopoprawkami. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła ogólnie projekt budżetu Gminy Mosina 
na rok 2022, a następnie kolejno działami plan dochodów na rok 2022 oraz wybranymi 
działami plan wydatków na rok 2022. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:  

− bliskiego zrównania się dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi i podejmowanych 
działań mających na celu przeciwdziałanie temu, 

− przeznaczenia kwoty 105.000,00 zł w ramach niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie 
transportu zbiorowego, 

− subwencji wyrównawczej, 

− budowy ul. Łąkowej i ul. Różanej w Pecnej, 

− ewentualnych podwyżek czynszu za najem mieszkań komunalnych, 

− wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych, 

− subwencji oświatowej, 

− Środowiskowego Domu Samopomocy, 

− świadczeń wychowawczych z Programu „500+” i konsekwencji z tym związanych  
dla budżetu Gminy Mosina, 

− wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− decyzji podjętych w sprawie spółki „Park Strzelnica”, 

− sposobu planowania budżetu Gminy Mosina, 

− potencjalnego zwiększenia częstotliwości połączeń kolejowych, 

− współpracy z Województwem Wielkopolskim w zakresie przystanków autobusowych, 
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− braku kontynuacji zadania dotyczącego utworzenia przystanku autobusowego  
na ul. Głównej w Krośnie, 

− monitoringu poszczególnych kursów linii autobusowych pod względem liczby 
korzystających z nich osób, 

− potrzeby uwzględnienia w budżecie Gminy Mosina dodatkowych kursów autobusowych 
linii 699 i linii 527,  

− finansowania doświetleń przejść dla pieszych, 

− nowych rozdziałów w planie wydatków: drogi wewnętrzne i płatne parkowanie, 

− dochodów z płatnego parkowania i miejsca w budżecie Gminy Mosina, w którym są one 
wpisywane, 

− sprawy wymiany pieca w jednym z mieszkań komunalnych, 

− potrzeby uwzględnienia wzrostu cen za energię elektryczną w obiektach będących 
własnością Gminy Mosina, 

− społecznej inicjatywy mieszkaniowej, 

− grupowego zakupu energii elektrycznej, 

− wzrostu wynagrodzeń w dziale 750 Administracja publiczna oraz odpraw emerytalnych  
i jubileuszowych, 

− wzrostu wydatków bieżących w rozdziale dotyczącym promocji, 

− dużego wzrostu środków finansowych przeznaczonych na opłacenie różnych opłat  
i składek w dziale 750  Administracja publiczna, 

− zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w dziale 750  
Administracja publiczna, 

− możliwości zatrudniania w Urzędzie Miejskim w Mosinie pracowników z orzeczeniami  
o niepełnosprawności, 

− planowanego zakupu usług remontowych w dziale 630 Turystyka i zakresu tych 
remontów, 

− wieży widokowej w Mosinie, 

− wzrostu środków finansowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych w dziale 710 
Działalność usługowa, 

− wzrostu środków finansowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

− zakupu materiałów i wyposażenia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa, 

− ilości hydrantów znajdujących się na terenie gminy Mosina na koniec 2020 r. i obecnie, 

− zakupu ubrań ochronnych dla strażaków z OSP znajdujących się na terenie gminy Mosina, 

− obsługi długu publicznego, 

− etapu emisji obligacji Gminy Mosina, 

− wzrostu wysokości składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego „Schronisko  
dla zwierząt – SCHRONISKO”,  

− opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód 
opadowych lub roztopowych do wód, 

− kwoty przeznaczonej na gospodarkę odpadami komunalnymi, 

− kontynuowania dotychczasowej formy oczyszczania centrum miasta ze śmieci, 

− szaletu miejskiego, 

− sposobu utrzymania zieleni w roku 2022, 
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− informacji o wynagrodzeniach we wszystkich działach budżetowych, które w stosunku  
do prognozowanego ich wykonania w roku 2021 wzrastają, 

− ewentualnych podwyżek najniższych wynagrodzeń w oświacie i w kulturze, 

− Centrum Usług Wspólnych, 

− księgowych w placówkach oświatowych, 

− urlopu Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha w trakcie prac nad projektem 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Roman Kolankiewicz, radna Wiesława Mania, 
radna Elżbieta Jarecka, radny Andrzej Raźny, radna Jolanta Szymczak, radny Dominik 
Michalak, radny Adam Monikowski, radna Ewelina Dudek i radna Małgorzata Kaptur. 
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst oraz p. o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna 
Frydrychowicz.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:44.  
 
 
        protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


