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Protokół nr 31/20 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 25 maja 2020 r. w trybie zdalnym 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu  

i Finansów Ewelina Dudek. 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 przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami 

podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

Żaden z radnych nie zgłosił chęci zabrania głosu w powyższej sprawie. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia  

z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 (przedsiębiorcy z całkowitym zakazem działalności gospodarczej)  

oraz projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (przedsiębiorcy  

ze spadkiem obrotów gospodarczych), których kserokopie stanowią załączniki niniejszego 

protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

wskazania rozróżnienia grup przedsiębiorców, których dotyczą obie wyżej wymienione 

uchwały, wskazania, czy wszystkie uchwały dotyczące pomocy dla przedsiębiorców mają 

delegację ustawową i czy propozycje w nich zawarte nie wychodzą poza nie, wskazania 

przyczyn, dla których w tej samej sprawie zostały przygotowane 2 projekty uchwał  

i możliwości ich połączenia w jedną, określenia wpływów z proponowanych zwolnień, które 

utraci Gmina Mosina oraz wskazania, czy brane są pod uwagę zwolnienia z podatku  

od środków transportowych.  

W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Ryszard 

Rybicki i radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział  

12 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie.  

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  

– wniosek nr 1 dotyczący podjęcia jednej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19, będącej połączeniem dwóch proponowanych projektów uchwał  

w tej samej sprawie, a 11 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (przedsiębiorcy z całkowitym zakazem 

działalności gospodarczej). W głosowaniach tych nie wziął udziału radny Andrzej Raźny. 

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”: wniosek 

nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 (przedsiębiorcy ze spadkiem obrotów gospodarczych) oraz wniosek nr 4 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 
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podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku  

od nieruchomości na terenie gminy Mosina. 

Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym  

w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzieliła 

odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy przedmiotowa 

uchwała dotyczy należności, które już zostały uiszczone oraz określenia wysokości wpływów, 

jakie Gmina Mosina utraci w wyniku podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 5 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 

o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom 

organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

Żaden z radnych nie zgłosił chęci zabrania głosu w powyższej sprawie. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 

Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

określenia ilości wniosków o udzielenie dotacji celowej z zeszłego roku, które nie zostały  

do tej pory zrealizowane, wskazania, czy w obowiązującej w zeszłym roku uchwale było takie 

samo uwarunkowanie, jak w § 4 przedmiotowego projektu uchwały, wskazania,  

czy przedmiotowy projekt uchwały zakłada dofinansowanie instalacji paneli 

fotowoltaicznych, wskazania, czy integralną częścią przedmiotowej uchwały nie powinien 

być formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej, wskazania, czy jest osoba w Urzędzie 

Miejskim w Mosinie, która pełni funkcje ekodoradcy, wskazania, czy mieszkaniec, który 

będzie starał się uzyskać dofinansowanie do swojej inwestycji od Gminy Mosina, będzie 

mógł też skorzystać z innych programów pomocowych, możliwości skorzystania  

z programu pomocowego Gminy Mosina przez osoby, które przeprowadziły swoją inwestycję 

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zanim wejdzie w życie przedmiotowa 

uchwała oraz potrzeby podejmowania uchwał w powyższej sprawie na początku roku 

kalendarzowego. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat potrzeby  

i możliwości uwzględnienia w przedmiotowym projekcie uchwały możliwości udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów instalacji paneli fotowoltaicznych. 

W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 

Cebulski, a dołączyła do niego radna Wiesława Mania, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu 

nadal brało udział 12 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”: wniosek nr 6 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Poznańskiemu oraz wniosek nr 7 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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Następnie przewodnicząca obrad Ewelina Dudek przekazała prowadzenie posiedzenia 

Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Wiesławie Mani. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania podziękowała za otrzymane odpowiedzi na pytania 

radnych do wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2019, które stanowią załącznik 

niniejszego protokołu, a Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję w sprawie 

udzielonych odpowiedzi. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem, 

Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką i Zastępcą Kierownika 

Referatu Mienia Komunalnego Agatą Wencel-Sochą udzieliła odpowiedzi na pytania  

do wykonania wydatków w poszczególnych działach budżetu Gminy Mosina za rok 2019, 

które między innymi dotyczyły: wskazania, co znaczy hakowanie przy zarośnięciu 

powierzchni, wskazania, czy wynagrodzenie bezosobowe w pozostałej działalności  

w zakresie dotyczącym podatku akcyzowego w wysokości 6.929,00 zł wpływa  

na zwiększenie wynagrodzenia w ramach Urzędu Miejskiego w Mosinie, czy też są to środki 

finansowe, które otrzymuje konkretny pracownik za pracę związaną z podatkiem akcyzowym, 

wskazania na co konkretnie zostały przeznaczone zaplanowane środki finansowe  

w wysokości 69.000,00 zł w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi, wskazania, 

czy kwotę w wysokości 65.371,30 zł w ramach wydatków bieżących na drogi publiczne 

gminne w zakresie remontów obiektów mostowych można podzielić na poszczególne 

lokalizacje tych remontów oraz określenia zakresu remontu mostu w ul. Piotrowskiej  

w Daszewicach, określenia miejsca, w którym linia komunikacyjna Śrem – Czempiń 

przebiega przez teren gminy Mosina, wskazania, czy wydatki na zakup usług pozostałych 

związanych z niskoemisyjnymi przedsięwzięciami w zakresie transportu lokalnego dotyczące 

opracowania znaku graficznego projektu, banerów, materiałów promocyjnych, ulotek  

z opracowaniem graficznym, projektu strony internetowej i tablic informacyjnych zostały 

wykonane i funkcjonują w przestrzeni publicznej, wskazania, czy w wykonaniu zjazdu 

publicznego z drogi wojewódzkiej w ul. Rogalińską w Mieczewie oraz w utwardzeniu zjazdu 

w ul. Polną w Nowinkach i w utwardzeniu zjazdu kostką brukową w ul. Wierzbową  

w Drużynie partycypował Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz wskazania, czy te zadania są 

inwestycjami, czy remontami, wysokich kosztów przejścia dla pieszych w ciągu  

ul. Topolowej w Mosinie, mechanizmu szacowania kosztów na przykładzie nieużytkowanego 

budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mosinie, wskazania, czy na obecnym etapie nie 

powinny być znane faktyczne koszty funkcjonowania poszczególnych świetlic wiejskich  

i potrzeby uszczegółowienia księgowości analitycznej w taki sposób, aby było możliwe 

poznania kosztów funkcjonowania poszczególnych gminnych obiektów, wskazania,  

czy zostały poniesione wydatki bieżące w wysokości 153.995,00 zł za zużycie energii 

elektrycznej, wody i na pokrycie kosztów c.o. we wszystkich budynkach komunalnych, 

abonamentu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w budynkach komunalnych  

w wysokości 16.638,00 zł, wydatku poniesionego przez Gminę Mosina na ortofotomapę  

i wskazania przyczyn, dla których ona nie funkcjonuje na gminnym geoportalu, systemu 

SIT/GIS i wskazania, czy umożliwi on dokonywanie czynności w ewidencji działalności  

gospodarczej za pomocą profilu zaufanego, wskazania budynku na ul. Farbiarskiej  

w Mosinie, z powodu którego Gmina Mosina w wyniku ugody sądowej musiała zapłacić 

odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego w wysokości 87.433,00 zł, 

wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 12.000,00 zł za prowadzenie kasy  

zapomogowo-pożyczkowej, wynagrodzeń dodatkowych urzędników za prace, które powinny 

być wykonywane w ramach obowiązków służbowych, wskazania ilości etatów, które zostały 

sfinansowane ze środków finansowych przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu, wskazania rodzaju pieca c.o., który został naprawiony w ramach działu 
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Administracja publiczna, wskazania przyczyn, dla których w ostatnim kwartale 2019 r. 

przestało pracować w Urzędzie Miejskim w Mosinie 9 urzędników, wskazania, czy kwotą 

w wysokości 400.000,00 zł zaoszczędzoną na braku dowożenia uczniów do szkół trzeba 

będzie podzielić się z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Mosinie, wskazania,  

czy animacje w świetlicach wiejskich były prowadzone w ramach kwoty 1.000,00 zł 

przeznaczonej na działania kulturalne oraz wskazania świetlic wiejskich, w których były 

przeprowadzane te zajęcia i terminów tych zajęć, a także wskazania przyczyn ich lokalizacji 

w świetlicach wiejskich w Nowinkach i w Świątnikach, w których i tak są one organizowane, 

celowości wydania środków finansowych w wysokości 50.000,00 zł na imprezę 

zorganizowaną w dniu 15 sierpnia 2019 r. oraz środków finansowych w wysokości  

32.000,00 zł na koncert kameralny w mosińskim kościele. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się” – wniosek nr 8 dotyczący zaopiniowania wykonania budżetu Gminy 

Mosina za 2019 rok. 

Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wraz z gośćmi 

przeprowadziła dyskusję na temat możliwości ustalenia wcześniejszej godziny  

rozpoczynania jej posiedzeń.  

W jej wyniku, prowadząca obrady Wiesława Mania stwierdziła, że Komisja Budżetu  

i Finansów będzie swoje posiedzenia odbywała bez zmian do letnich wakacji  

i na czerwcowym posiedzeniu podejmie w przedmiotowej sprawie decyzję. 

W tym momencie, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Waldemar Wiązek, 

tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 11 członków wyżej wymienionej komisji 

stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, 

które między innymi dotyczyły: wskazania terminu, w którym Rada Miejska w Mosinie 

otrzyma raport o stanie gminy za rok 2019, wskazania wybranego Prezesa Spółki Park 

Strzelnica, określenia terminu ogłoszenia naboru na Prezesa Zakładu Usług Komunalnych  

w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Mosinie, wskazania, czy uległ zmianie 

termin wykonania umowy przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych dotyczącej sporządzenia raportu o stanie gminy za rok 2019 dla Gminy 

Mosina oraz wskazania terminu otwarcia targowiska miejskiego w Mosinie dla handlu  

w zakresie całego asortymentu. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o podjęcie jednej uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19, będącej połączeniem dwóch proponowanych projektów uchwał  

w tej samej sprawie. 

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 (przedsiębiorcy z całkowitym zakazem działalności gospodarczej). 

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19 (przedsiębiorcy ze spadkiem obrotów gospodarczych). 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności 

rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku  

od nieruchomości na terenie gminy Mosina. 
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5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia 

należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej 

jednostkom organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Poznańskiemu. 

7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej  

na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

8. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina za 2019 rok. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.12.  

 

 

   protokołował                           przewodniczyła                   przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski          (-) Ewelina Dudek              (-) Wiesława Mania          
 

 


