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Protokół nr 72/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 14 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:35 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 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności  
i wysokości stawek opłaty targowej, który stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 
Ryszard Rybicki, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 13 członków 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały między innymi poruszono następujące 
tematy: 

− kosztów utrzymania targowiska miejskiego w Mosinie, 

− inkasenta opłaty targowej, 

− potrzeby wprowadzenia poprawek w projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej. 

Udział w niej wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radny Jan Marciniak, radny Łukasz Kasprowicz 
i radny Arkadiusz Cebulski. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Prezes Zakładu Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
Monika Kujawska oraz Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 9 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej wraz z autopoprawkami. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Roman 
Kolankiewicz, radna Elżbieta Jarecka i radny Jan Marciniak.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Tomasz Łukowiak, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek,  
p. o. Kierownika Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Katarzyna 
Suchocka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst i p.o. Zastępcy Kierownika 
Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 6 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania  
wraz z autopoprawką, który stanowi załącznik protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wykazu i planu 
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finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia 
ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami. 
Następnie Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek-Orwat udzieliła 
odpowiedzi na pytania radnego Jana Marciniaka i radnej Wiesławy Mania, które między 
innymi dotyczyły przyczyn nieogłaszania przetargów na zadania inwestycyjne zaplanowane  
w  budżecie Gminy Mosina na rok 2022 oraz potrzeby przekazania radnym Rady Miejskiej  
w Mosinie pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, który stanowi załącznik 
protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 7 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w powyższej sprawie. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zaproponowała, aby zaplanowane na 20 grudnia br. 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów nie odbyło się, a jego tematykę uzupełnioną  
o opiniowanie projektów uchwał, przenieść na styczniowe posiedzenie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. Zwróciła się przy tym z prośbą do członków Komisji 
Budżetu i Finansów o przekazywanie do dnia 15 stycznia 2022 r. tematów do planu pracy 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2022. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch poinformował o wyborze Doroty Tomyślak  
na nowego Sekretarza Gminy Mosina. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− podjęcia przez Burmistrza Gminy Mosina uchwały dotyczącej spółki „Park Strzelnica”, 

− działalności audytorów wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

− potrzeby uzupełnienia uchwał Rady Miejskiej w Mosinie oraz zarządzeń Burmistrza Gminy 
Mosina w Biuletynie Informacji Publicznej, 

− potrzeby poinformowania mieszkańców o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Dominik Michalak, radna Małgorzata 
Kaptur i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch. 
  
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 

określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej wraz z autopoprawkami.  

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2021 wraz z autopoprawkami.  

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wykazu i planu finansowego 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego 
terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami.  

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

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:48.  
 
       protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 


