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Protokół nr 76/22  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 21 lutego 2022 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:00 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 projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  
dla Szpitala w Puszczykowie) oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
(na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień), które stanowią 
załączniki protokołu. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła projekt 
uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Poznańskiemu na realizację zadania  
na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina  
oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu  
na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice, które 
stanowią załączniki protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 
Dominik Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 11 
członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz Kierownik Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliły odpowiedzi na pytanie radnego Jana Marciniaka 
dotyczące wskazania, czy środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania 
wyżej wymienionych uchwał zostały uwzględnione w budżecie Gminy Mosina na rok 2022. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 1 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowej Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P  
od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli: radny 
Arkadiusz Cebulski i radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia 
udział brało 13 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 2 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P  
w miejscowości Radzewice. 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  
w Puszczykowie), w której udział wzięli: radny Jan Marciniak i radna Jolanta Szymczak, 
między innymi poruszono następujące tematy: 

− sprzętu medycznego, jaki chce zakupić Szpital w Puszczykowie za środki finansowe 
przekazane przez Gminę Mosina, 

− innych gmin wspierających finansowo Szpital w Puszczykowie. 
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Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 3 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  
w Puszczykowie). 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
(na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień), w której wziął 
udział radny Jan Marciniak, między innymi poruszono następujące tematy: 

− kwoty dofinansowania na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby 
wytrzeźwień przypadającej na jednego mieszkańca gminy Mosina w roku 2021, 

− udziału Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań w finansowaniu izby wytrzeźwień. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzieliła Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej (na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień). 
W dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik protokołu, 
między innymi poruszono następujące tematy: 

− przyczyn przygotowania przez Burmistrza Gminy Mosina przedmiotowego projektu 
uchwały w tym akurat momencie, 

− łącznej kwoty dofinansowania przez Gminę Mosina systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w roku 2021, 

− zbyt małej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021, 

− potrzeby większego dofinansowania przez Gminę Mosina systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w roku 2021. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Łukasz Kasprowicz, radny Dominik Michalak  
i radny Roman Kolankiewicz. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej  
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radna Elżbieta Jarecka, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka oraz radna 
Wiesława Mania. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 6 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej. 
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki przedstawił projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, który stanowi załącznik protokołu. 
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W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− zgodności z prawem przedmiotowego projektu uchwały, 

− potrzeby uwzględnienia w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 podwyżki ekwiwalentu 
pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu  
lub ćwiczeniu, 

− zaległości w wypłacaniu ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu za styczeń 2022 r. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak i radna Jolanta Szymczak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka  
i Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 7 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 7 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka poinformowała, że do tej pory Burmistrz Gminy 
Mosina nie wydał żadnego zarządzenia dotyczącego zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 
2022.  
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− wypłacanych obecnie dodatkowych wynagrodzeń, 

− potrzeby uzupełnienia danych podanych w piśmie SG.0004.3.2022.DT Burmistrza Gminy 
Mosina z dnia 18 lutego 2022 r., które stanowi załącznik protokołu, o szkoły i przedszkola 
prowadzone przez Gminę Mosina. 

Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, radny Roman Kolankiewicz 
i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka  
i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
Następnie w dyskusji na temat spółki „Park Strzelnica” poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− etapu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Mosinie z 2021 r. o obniżeniu kapitału 
zakładowego spółki „Park Strzelnica” oraz połączenia jej z Zakładem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie, 

− wysokości miesięcznych diet członków Rady Nadzorczej spółki „Park Strzelnica”  
i możliwości ich obniżenia, 

− rachunku zysków i strat spółki „Park Strzelnica”, który stanowi załącznik protokołu, 

− wysokości wynagrodzenia brutto Prezesa „Park Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie  
i możliwości jego obniżenia, 

− braku akceptacji dla możliwości zgłoszenia przez Burmistrza Gminy Mosina budowy 
pływalni w Mosinie do Rządowego Funduszu „Polski Ład”. 

Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Roman Kolankiewicz, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak, radna 
Agnieszka Gorzyńska i radna Ewelina Dudek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Prezes „Park Strzelnica” Sp. z o.o.  
w Mosinie Włodzimierz Koralewski i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
W dyskusji dotyczącej funduszy jednostek pomocniczych Gminy Mosina między innymi 
poruszono następujące tematy: 
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− jednostek pomocniczych Gminy Mosina, którym nie udało się zrealizować w roku 2021 
zaplanowanych wydatków i sposobu realizacji tych wydatków, 

− wpływu opieszałości Urzędu Miejskiego w Mosinie na stan wykonania wydatków 
jednostek pomocniczych Gminy Mosina, 

− potrzeby zagwarantowania środków finansowych dla danej jednostki pomocniczej Gminy 
Mosina w kolejnym roku na zadanie, które nie zostało wykonane w roku poprzednim, 

− przygotowania się na inflację i wzrost cen materiałów budowlanych w kontekście 
realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2022, 

− przydzielenia poszczególnym urzędnikom zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych 
Gminy Mosina zaplanowanych na rok 2022, 

− potrzeby zapewnienia sołtysom większego udziału w realizacji zadań inwestycyjnych 
jednostek pomocniczych Gminy Mosina, 

− większej siły przebicia sołtysów będących jednocześnie radnymi w realizacji sołeckich 
zadań inwestycyjnych, 

− możliwości realizacji zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Gminy Mosina  
od stycznia 2022 r., 

− potrzeby wyznaczenia terminów wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych 
sołectwach Gminy Mosina, 

− potrzeby wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Mosinie koordynatora działań jednostek 
pomocniczych Gminy Mosina w zakresie działań bieżących, 

− potrzeby posiadania przez wszystkie jednostki pomocnicze Gminy Mosina adresów 
mailowych, 

− możliwości połączenia w jeden poszczególnych funduszy jednostek pomocniczych Gminy 
Mosina i potrzeby opracowania regulaminu wydawania tych środków finansowych. 

Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, Sołtys Sołectwa Żabinko Agnieszka Gorzyńska, 
Sołtys Sołectwa Mieczewo i radny Roman Kolankiewicz, Sołtys Sołectwa Dymaczewo Stare 
Łukasz Kasprowicz, Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Damian Pietruszewski, Sołtys 
Sołectwa Krosno i radny Ryszard Rybicki, Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska, Sołtys 
Sołectwa Daszewice i radny Adam Monikowski, radna Elżbieta Jarecka i radny Dominik 
Michalak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka  
i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 
Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 8 o wyznaczenie z zatrudnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie 
koordynatora działań jednostek pomocniczych w zakresie działań bieżących (inwestycji, 
remontów oraz innych potrzeb). 
W ramach spraw bieżących w dyskusji poruszono między innymi następujące sprawy:  

− potrzeby sfinansowania części wynagrodzenia pracownika Referatu Promocji i Kultury 
zajmującego się Eco Harmonogramem ze środków finansowych systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, 

− stanu przygotowań do przetargów na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2022, 

− zadań inwestycyjnych, które Burmistrz Gminy Mosina planuje zgłosić do Rządowego 
Funduszu „Polski Ład”. 
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Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik 
Michalak i radny Adam Monikowski. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka  
i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
  
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowej Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P  
od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P  
w miejscowości Radzewice.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
(z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  
w Puszczykowie).  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
(na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień).  

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia 
części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu  
lub ćwiczeniu.  

8. Komisja wnioskuje o wyznaczenie z zatrudnionych pracowników Urzędu Miejskiego  
w Mosinie koordynatora działań jednostek pomocniczych w zakresie działań bieżących 
(inwestycji, remontów oraz innych potrzeb).  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:28.  
 
       protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 


