
1 
 

Protokół nr 79/22  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 25 kwietnia 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. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Jan 
Marciniak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania oświadczyła, że nie widzi możliwości, aby w dniu 
dzisiejszym Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała zmianę uchwały budżetowej na rok 
2022 w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza Gminy Mosina. Wyraziła przy tym 
przekonanie, że podział wolnych środków powinien zostać dokonany na dodatkowym, 
wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego w najbliższych dniach. 
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania  
na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa 
podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Mosina na 2022 rok. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 1 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 2 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła wraz z autopoprawkami projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, a Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch odniósł się do sposobu zaprezentowania proponowanych zmian budżetowych. 
Radna Elżbieta Jarecka zgłosiła w imieniu Klubu Radnych „Odnowa” wniosek, aby w dniu 
dzisiejszym Komisja Budżetu i Finansów omówiła jedynie te zmiany budżetowe, które 
równoważą się. 
W dyskusji nad powyższym wnioskiem udział wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka i radna Elżbieta Jarecka.  
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− potrzeby wymiany wskazanych drzwi i okien oraz naprawy schodów wejściowych w Szkole 
Podstawowej w Daszewicach, 

− stanu przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację poszczególnych zadań 
inwestycyjnych, 

− terminu odbycia wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego w celu omówienia podziału wolnych środków  
oraz terminu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie dla zatwierdzenia tego 
podziału. 
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Udział w niej wzięli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach Katarzyna Skrzypczak, 
radna Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak, radny Adam 
Monikowski i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
Małgorzata Filipek-Orwat, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Skarbnik 
Gminy Mosina Tatiana Cynka i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Następnie w wyniku dyskusji, w której udział wzięli: radna Wiesława Mania, Skarbnik Gminy 
Mosina Tatiana Cynka, radna Elżbieta Jarecka, radny Jan Marciniak, Kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 
Balcerek-Kałek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław 
Łucka, radny Dominik Michalak, Beata Tomczak z OSP Radzewice, Kamil Ostroróg  
z OSP Radzewice, Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek-Orwat, Paulina 
Tomczak z OSP Radzewice, radny Arkadiusz Cebulski, radny Andrzej Raźny i radny Ziemowit 
Maląg, ustalono zakres zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, który będzie przedmiotem 
opinii Komisji Budżetu i Finansów w dniu dzisiejszym. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuściła radna Ewelina 
Dudek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 11 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2022 w zakresie uzgodnionych z Burmistrzem Gminy Mosina dochodów  
i wydatków oraz autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina oraz wniosek nr 4 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mosina na lata 2022-2030 będącego konsekwencją uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2022. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina  
z dnia 8 kwietnia 2022 r. dotyczące zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. Udzieliła  
przy tym odpowiedzi na pytanie radnej Elżbiety Jareckiej dotyczące braku zamieszczenia 
przedmiotowego zarządzenia we wskazanym miejscu Biuletynu Informacji Publicznej. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 
Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 10 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła materiał 
dotyczący monitorowania stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem 
zewnętrznym. 
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie zgłosili pytań i uwag do otrzymanych sprawozdań 
dotyczących wydatków bieżących oraz z dochodów i wydatków w I kwartale 2022 r. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− pisma Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie Doroty Strzeleckiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. 
w sprawie dodatkowych środków finansowych na nagrody dla pracowników Galerii Sztuki 
w Mosinie, 

− stanu przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę skateparku, 

− naborów do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, 

− opłaconej usługi firmy PMC. 
Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, radna Jolanta Szymczak, 
radna Elżbieta Jarecka i radny Dominik Michalak. 
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Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 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  

w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej  
w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy 
Gminy Mosina na 2022 rok.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy 
udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2022 w zakresie uzgodnionych z Burmistrzem Gminy Mosina dochodów  
i wydatków oraz autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina.  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 będącego konsekwencją uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:23.  
 
        protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 


