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Protokół nr 56/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 24 maja 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:02 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: 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła tematykę posiedzenia. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania wskazała, iż w dniu 10 maja 2021 r. odbyło się wspólne 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, 
podczas którego ww. komisje dokonały analizy przedstawionej przez Burmistrza Gminy 
Mosina propozycji zaangażowania wolnych środków, podkreślając przy tym, iż  podczas 
wskazanego posiedzenia komisje podjęły stosowne wnioski, których część znalazła 
odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały. Ponadto poinformowała, 
iż  w związku ze złożeniem przez Burmistrza Gminy Mosina wniosku o zmianę budżetu w 
zakresie Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do członków Komisji 
Budżetu i Finansów skierowane zostało pismo uzasadniające przedmiotowy wniosek, którego 
elementem jest analiza wykonanych i planowanych wydatków rodzajowych w zakresie zieleni. 
Kserokopia pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym systemu monitoringu w Parku 
Strzelnica. 
Radny Jan Marciniak odniósł się do wniosków podjętych przez Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Inwestycji i Mienia Komunalnego podczas wspólnego posiedzeniu ww. komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 10 maja br., będących konsekwencją 
propozycji Burmistrza Gminy Mosina w zakresie zaangażowania wolnych środków. 
Jednocześnie wyraził swoją opinię na temat  ujęcia wyłącznie części ze złożonych 
wniosków w  omawianym projekcie uchwały. Ponadto odniósł się do propozycji Burmistrza 
Gminy Mosina ujętych w omawianym projekcie uchwały dotyczących między innymi: 
zwiększenia wydatków w Dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola, 
paragraf 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 
oraz paragraf 2590- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną inną, niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną, zwiększania wydatków Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska w zakresie utrzymania zieleni, zwiększenia wydatków w Dziale 900, w rozdziale 
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie dotyczącym zakupu usług 
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przeznaczonych na program „STOP SMOG” 
oraz zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na uruchomienie punktu konsultacyjno- 
informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”, a także zwiększenia planu wydatków 
przeznaczonych na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych, w ramach gminnego 
programu dotyczącego wymiany źródeł ogrzewania, zwiększenia wydatków majątkowych 
w Dziale 926 Kultura fizyczna  na zadanie pod nazwą „Budowa boiska w Czapurach”. 
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Dodatkowo między innymi wyraził swoją opinię odnośnie propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
w zakresie planowanych środków finansowych w kwocie 200.000,00 zł przeznaczonych 
w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 na budowę ulicy Kasztanowej w Mosinie oraz wskazał 
na ujęcie w omawianym projekcie uchwały wniosku przyjętego w dniu 10 maja br. przez 
Komisje Budżetu i Finansów w zakresie dopisania do propozycji Burmistrza Gminy Mosina 

rozdysponowania wolnych środków w dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 6050, do projektu 
ulicy Piotrowskiej w Daszewicach z kwotą w wysokości 80.000,00 zł, ul. Żwirowej. 
W trakcie dyskusji do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Czesław 
Tomczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu 
w dniu 10 maja 2021 r. przyjęła wniosek w sprawie zmniejszenia w propozycji Burmistrza 
Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 900 
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kwoty w 
wysokości 200.000,00 zł  przeznaczonej  na program  „STOP SMOG", do  kwoty 100.000,00 zł, 
podkreślając przy tym, iż w omawianym projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej  na rok 2021 Burmistrz Gminy Mosina zaproponował kwotę 140.000,00 zł. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 w zakresie zwiększenia dochodów 
w Dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragraf 
075 oraz wydatki w Dziale 926, rozdział 92605 paragraf, 3240 o kwotę  15 tysięcy złotych.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst dokonał uzasadnienia wniosku 
dotyczącego zmiany budżetu w zakresie Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska, odnosząc się przy tym do pisma  w tej sprawie przekazanego członkom Komisji 
Budżetu i Finansów. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała na zmiany w obowiązujących przepisach 
dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę pieca. 
Następnie w ramach dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2021, poruszono między innymi tematy: dotacji udzielanych przez Gminę Mosina 
dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, potrzeby szczegółowej analizy wniosków 
złożonych do budżetu Gminy Mosina oraz potrzeby kontroli wydatków Gminy Mosina, zakresu 
monitoringu w Parku Strzelnica oraz etapu realizacji inwestycji pod nazwą budowa dróg 
rowerowych w Parku Strzelnica,  zwiększenia wydatków o kwotę 140.00,00 zł w Dziale 900 
w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie dotyczącym 
zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem 
na wykonanie audytów energetycznych 100 budynków mieszkalnych  w ramach programu 
„STOP SMOG”, zasad dotyczących ww. programu, oraz planu Gminy Mosina w zakresie 
przeprowadzenia audytów energetycznych, wydatku Gminy Mosina w kwocie 2 000,00 zł, 
wskazanego w Dziale 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego, Paragraf 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, 
wydatku Gminy Mosina w kwocie 2 429,00 zł, wskazanego w Dziale 754 Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75421 Zarzadzanie Kryzysowe, Paragraf 3030 
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz wydatków Gminy Mosina ujętych w ww. dziale 
oraz rozdziale w paragrafach  4010 i 4170, wydatku Gminy Mosina wskazanego w Dziale 754, 
Rozdział 75495 Pozostała działalność, Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, 
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konieczności uszczegóławiania przez Burmistrza Gminy Mosina wnioskowanych 
i wprowadzanych zmian do budżetu Gminy Mosina, zasadności zwiększenia  wydatków 
w Dziale 900, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpieczenia w Budżecie 
Gminy Mosina środków finansowych na remont biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 
w Mosinie, przyczyn ściągnięcia środków finansowych z zadania pod nazwą „Opracowania 
projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulica Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim” 
oraz planu realizacji tego zadania przez Gminę Mosina, umniejszenia środków finansowych 
na zadanie pod nazwą  „Budowa ul. Lema w Mosinie”.  
Udział w niej wzięli: Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek, radny Jan 
Marciniak, radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radna Elżbieta Jarecka, Skarbnik Gminy 
Mosina Tatiana Cynka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie Ewa Szymańska, radny 
Dominik Michalak. 
W trakcie dyskusji do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Dominik 
Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, którego kserokopia 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wysokości zaangażowania w omawianym 
projekcie uchwały wolnych środków, zmian dokonanych w załączniku nr 2 omawianego 
projektu uchwały. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana 
Cynka, radny Roman Kolankiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst.  
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła wniosek w sprawie wykreślenie 
zmniejszenia wydatków dział 600 rozdz. 60016 paragraf 6050 kwoty 150000 zł z zadania 
„Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką mostem na Kanale 
Mosińskim". 
Następnie w dyskusji dotyczącej ww. wniosku poruszono między innymi tematy: możliwości 
zrealizowania przez Gminę Mosina w roku bieżącym zadania pod nazwą „Opracowanie 
projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką mostem na Kanale Mosińskim” 
oraz  zabezpieczenia środków finansowych przez Gminę Mosina na realizacje tego zadania.  
Udział w niej wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, prowadząca obrady 
Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz radny Dominik Michalak. 
Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat działań Gminy Mosina w zakresie 
ogłaszania przetargów na realizację zaplanowanych inwestycji. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła:  
- 7 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 w sprawie skreślenia 
w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – par. 2540 dotacja 
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwoty 200.000 zł. 
- 7 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 w sprawie skreślenia 
w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 Przedszkola – par. 2590 dotacja 
podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - kwoty 
250.000 zł. 
- 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 
w sprawie skreślenia w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdział 
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90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – par. 4300 Zakup usług pozostałych 
– nasadzenia, zieleń - kwoty 280.000 zł. 
- 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 
w sprawie skreślenia w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska rozdział 
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – par. 6230 dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa na dofinansowanie 
modernizacji systemów grzewczych – kwoty 100.000 zł. 
-  10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 w sprawie skreślenia 
w dziale 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty sportowe – par. 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych - kwoty 40.000 zł. 
-  9 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 6 w sprawie zwiększenia 
środków finansowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne 
gminne par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ul. Kasztanowej 
w Mosinie – o kwotę 700.000 zł 
- 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 7 
w sprawie wykreślenia zmniejszenia wydatków dział 600 rozdz. 60016 paragraf 6050 kwoty 
150000 zł z zadania „Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką 
mostem na Kanale Mosińskim". 
-  12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 8 w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 
z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami. 
- jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 9  w sprawie urealnienia kwot w WPF 
w zadaniu 1.3.1.4 od roku 2022. 
 - jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 10  w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 
2021-2027 wraz z przyjętym wnioskiem. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka dokonała wprowadzenia do sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za rok 2020, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Budżetu 
i Finansów między innymi zajmie się analizą wydatków poniesionych przez Urząd Miejski 
w Mosinie oraz jednostki organizacyjne, na zakup papieru, tonerów, naprawę urządzeń 
biurowych oraz na usługi telekomunikacyjne. Jednocześnie wskazała, iż opracowanie 
dotyczące ww. wydatków zostało przekazane członkom Komisji Budżetu i Finansów i stanowi 
zestawienie roku 2019 z rokiem 2020. Kserokopia ww. opracowania stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: zróżnicowania wydatków na zakup papieru, 
tonerów oraz usług telekomunikacyjnych w poszczególnych placówkach oświatowych, 
konieczności kompleksowego podejścia Gminy Mosina do wydatków związanych z zakupem 
papieru zarówno do Urzędu Miejskiego w Mosinie,  jak i jednostek organizacyjnych, sposobu 
przekazywania przez Urząd Miejski w Mosinie informacji do jednostek pomocniczych 
oraz mieszkańców gminy Mosina, potrzeby przekazania omawianego opracowania 
do wszystkich placówek oświatowych, potrzeby przeprowadzenia analizy wydatków 
w poszczególnych placówkach oświatowych oraz konieczności minimalizowania ponoszonych 
przez placówki oświatowe kosztów, wydatków placówek oświatowych związanych z nauką 
zdalną, nagród oraz premii wypłacanych w placówkach oświatowych, możliwości wykonania 
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zakupów grupowych dla placówek oświatowych oraz zakupu papieru do poszczególnych 
placówek oświatowych przez rodziców uczniów uczęszczających do danej placówki. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Łukasz Kasprowicz, radna 
Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek, Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż w przekazanym opracowaniu ujęto również 
informacje dotyczące wypłaconych premii i nagród w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych. Ponadto wskazała, iż radni Rady Miejskiej w Mosinie uzyskani pisemne 
odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 w zakresie 
dochodów.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do zapytania prowadzącej obrady 
Wiesławy Mani dotyczącego wskazania terminu przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie 
Raportu o stanie Gminy Mosina w roku 2020.  
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła procedurę dalszego opiniowania przez 
Komisję Budżetu i Finansów wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2020, informując przy 
tym o terminach wspólnych posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji 
i Mienia Komunalnego. Jednocześnie zwróciła się z prośbą do członków Komisji Budżetu 
i Finansów, aby szczegółowe pytania dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za rok 2020 kierować pisemnie.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do zapytania 
dotyczącego wskazania możliwości zorganizowania posiedzenia lub sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie w hali sportowej na ulicy Krasickiego lub w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego 
Ośrodka Kultury. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi wskazania w  jaki sposób wybrano firmę sporządzającą Raport o stanie Gminy 
Mosina w roku 2020 oraz wskazania, czy ekspert z firmy sporządzającej raport będzie obecny 
podczas debaty. Jednocześnie wskazał, iż informacja na temat kosztów sporządzenia 
ww. raportu zostanie przekazana radnym Rady Miejskiej w Mosinie w terminie późniejszym.  
Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów na swoim 
posiedzeniu zaplanowanym na dzień 22 czerwca br. będzie opiniować  wykonanie budżetu 
Gminy Mosina za rok 2020.  
Następnie w ramach spraw bieżących poruszono między innymi tematy: potrzeby 
przystąpienia do zmiany procedury uchwalania budżetu Gminy Mosina, potrzeby 
przedstawienia mieszkańcom  gmin Mosina informacji dotyczących realizacji zadań ujętych 
w budżecie Gminy Mosina w rok 2020, potrzeby szczegółowego opisywania inwestycji/zadań 
ujętych w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej, projektu dotyczącego budowy 
ul. Bajera w Dymaczewie Starym, założeń Gminy Mosina dotyczących budowy ul. Wczasowej 
w  Dymaczewie Nowe, potrzeby aktualizacji projektu przedszkola integracyjnego  z oddziałem 
żłobkowym w Mosinie, utrzymania zieleni na terenie gminy Mosina, w tym konieczności 
wykoszenia skweru na ulicy Leszczyńskiej w Mosinie oraz potrzeby przycięcia krzewów 
rosnących na zbiegu ulicy Jarzynowej z ulicą Leszczyńską w Mosinie, aktualnej sytuacji 
kadrowej Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
W trakcie dyskusji Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak poinformował, 
iż sprawdzi, czy projekt ulicy Bajera w Dymaczewie Starym został sporządzony.   
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
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radna Małgorzata Kaptur, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz radny 
Dominik Michalak. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
 

1. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 
Przedszkola – par. 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty - kwoty 200.000 zł. 

2. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 
Przedszkola – par. 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną - kwoty 250.000 zł. 

3. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – par. 4300 Zakup 
usług pozostałych – nasadzenia, zieleń - kwoty 280.000 zł. 

4. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – par. 6230 
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych              
– kwoty 100.000 zł. 

5. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty 
sportowe – par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwoty 40.000 zł. 

6. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych w dziale 600 Transport 
i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne par. 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych - Budowa ul. Kasztanowej w Mosinie – o kwotę 700.000. zł 

7. Komisja wnioskuje o wykreślenie zmniejszenia wydatków dział 600 rozdz. 60016 
paragraf 6050 kwoty 150000 zł z zadania „Opracowanie projektu połączenia ulicy 
Konopnickiej z ulicą Strzelecką mostem na Kanale Mosińskim". 

8. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2021 z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami. 

9. Komisja wnioskuje o urealnienia kwot w WPF w zadaniu 1.3.1.4 od roku 2022. 
10. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z przyjętym wnioskiem. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:00.  
 
 
   protokołowała                 przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska                             (-) Wiesława Mania 
 

 

 


