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Protokół nr 69/21  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Mienia 

Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 r. w trybie zdalnym 

Posiedzenie otworzyła o godz. 16:06 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz goście według załączonych 
list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania między innymi wskazała, iż na posiedzeniu poddana 
zostanie analizie pozostała część wydatków majątkowych na rok 2022 - tzw. załącznik 
inwestycyjny, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Joanną Pawlicką, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem 
oraz  Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, odnoszące się do załącznika nr 7 wydatki 
majątkowe, które dotyczyły między innymi: w zakresie działu 900: wskazania, jak wygląda 
zaangażowanie środków finansowych w zakresie zadania dotyczącego dotacji przeznaczonej 
na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła 
ciepła w roku bieżącym oraz wskazania, na jakiej zasadzie obliczono kwotę zabezpieczoną 
na realizację zadania ujętego w tej pozycji na rok 2022, a także wskazania, czy będzie potrzeba 
wprowadzenia korekty odnośnie tej kwoty, wskazania, czy zaplanowane nakłady finansowe 
na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego projektów i budowy oświetlenia drogowego 
są realne, czy wynikają one z kalkulacji i kosztorysów, wskazania, czy nastąpiły zmiany 
w zakresie zasad rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego, wskazania, czy możliwe 
jest w zakresie zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych 
funduszy, zaprojektowanie danej inwestycji w jednym roku, a wykonanie jej w roku 
następnym, wskazania, czy Gmina Mosina posiada wewnętrzny dokument, na podstawie 
którego wprowadzane są projekty oświetlenia drogowego do budżetu Gminy Mosina, 
czy wprowadzane są one dopiero po złożeniu stosownego wniosku, wskazania, czy wśród 
projektów oświetlenia drogowego ujętych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
planowane są rozwiązania innowacyjne, wskazania w jaki sposób Burmistrz Gminy Mosina 
dobiera inwestycje w zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego projektów, budowy 
i rozbudowy oświetlenia drogowego, w tym dla Borkowic, wskazania, czy terminy pozwoleń 
na budowę oświetlenia drogowego w Borkowicach kończą się w tym roku, wskazania, gdzie 
na terenie gminy Mosina montowane są nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego 
oraz wskazania, czy w Dymaczewie Nowym ten system zostanie zamontowany, wskazania 
dlaczego w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nie ujęto zadania dotyczącego 
kontynuacji oświetlenia drogowego w Daszewicach na ulicy Jesiennej i Dolnej, wskazania, 
co zostanie wykonane za kwotę 50 000,00 zł w zakresie realizacji zadania dotyczącego 
wykonania projektu i budowy skateparku oraz wskazania, czy planuje się zwiększenie kwoty 
na realizację tego zadania, wskazania, czy Gmina Mosina będzie ponosić koszty związane 
z przeniesieniem światłowodu zlokalizowanego na działce, na której planowana jest budowa 
skateparku, wskazania, czy oszacowano koszt budowy skateparku, wskazania, czy  realizując 
zadanie pod nazwą: system fotowoltaiczny na budynkach świetlic, instalacja fotowoltaiczna 
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w Borkowicach zostanie wykonana na dachu budynku świetlicy wiejskiej, czy z uwagi na fakt, 
iż budynek objęty jest ochroną konserwatorską w innej lokalizacji oraz wskazania, czy Gmina 
Mosina podjęła rozmowy z Konserwatorem Zabytków odnośnie realizacji tej inwestycji, 
wskazania, jakiej mocy będą montowane panele fotowoltaiczne na budynkach świetlic 
wiejskich oraz wskazania, czy zabezpieczone środki finansowe w projekcie  budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022 w zakresie realizacji zadnia dotyczącego systemów fotowoltaicznych 
na budynkach świetlic przeznaczone są na projektowanie, czy również na wykonanie tych 
instalacji, wskazania, czy w załączniku numer 7 możliwe jest rozpisanie zadań wykonywanych 
w ramach wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze w zakresie przydzielonego 
funduszu, wskazania, czy w zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji 
budynku MOK przy ul. Dworcowej realizowana będzie dokumentacja techniczna 
oraz wskazania, czy Gmina będzie występować o dofinansowanie na realizację tego zadania, 
wskazania, z czego wynika tak wysoka kwota wskazana na realizację zadania inwestycyjnego 
dotyczącego wykonania wentylacji  i  klimatyzacji w pomieszczeniu OSiR w Mosinie 
oraz wskazania przewidywanego terminu realizacji tej inwestycji, a także wskazania, 
czy zadanie to jest zadaniem dwuletnim, wskazania, czy zadanie dotyczące budowy placu 
zabaw w Czapurach realizowane przez jednostkę pomocniczą w ramach przydzielonych 
funduszy, jest zadaniem dwuletnim, wskazania, czy w zakresie zadania inwestycyjnego 
dotyczącego zakupu profesjonalnej kosiarki samojezdnej z przeznaczeniem na pielęgnację 
trawy na boiskach sportowych administrowanych przez OSiR, w załączniku nr 7 w kolumnach 
nr 7 i 8 nie wpisano błędnych kwot oraz wskazania na jaką kwotę został złożony wniosek przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie w zakresie tego zadania, wskazania, czy odnosząc się do 
przekazanych dokumentów dotyczących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, 
Burmistrz Gminy Mosina zamierza wprowadzić do załącznika nr 7 zadanie inwestycyjne 
dotyczące współpracy z Województwem Wielkopolskim w zakresie dokumentacji projektowej 
dotyczącej budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie 
przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 i 430 oraz wskazania, czy jest możliwość 
zmiany nazwy tego zadania w tym załączniku, a także wskazania, czy w przypadku 
wprowadzenia tego zadania do działu 600, wykreślone zostanie zadanie pod nazwą „Projekt 
budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej)” ujętego w dziale 600, rozdział 60016, 
par. 6050, wskazania, czy z uwagi na brak ujęcia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 
2022 zadania w ramach współpracy z Powiatem Poznańskim, dotyczącego zmiany lokalizacji 
przystanku autobusowego oraz przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy Głównej, jest szansa 
na utrzymanie tego zadania, wskazania jakie działania zostały podjęte przez Gminę Mosina 
w zakresie realizacji zadania dotyczącego projektu tzw. Czerwonki oraz wskazania możliwości 
korekty przebiegu tej drogi, a także wskazania jakich ustaleń dokonano z właścicielami 
nieruchomości, przez które ma przebiegać ta droga, wskazania, czy teren, który Gmina Mosina 
zamierza przejąć od PKP przejęty zostanie wraz z szynami oraz wskazania zakresu terenu, który 
ma zostać przejęty przez Gminę Mosina, wskazania, w którym miejscu w projekcie budżetu 
na rok 2022 ujmowane są wydatki na takie zadania jak np. naprawa tunelu na ulicy 
Sowinieckiej w Mosinie oraz wskazania, na jakim etapie jest sprawa wycofania przez 
Burmistrza Gminy Mosina odwołania od decyzji dotyczącej terenu, na którym znajduje się 
przejście podziemne, wskazania, w której pozycji w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 
2022 księgowane są dochody z tytułu płatnego parkowania. 
Ponadto w trakcie analizy projektu budżetu na rok 2022 w zakresie wydatków majątkowych 
prowadząca posiedzenie Wiesława Mania wskazała, iż w przypadku planowania zmian 
budżetu na rok bieżący prosi o przekazanie stosownego projektu uchwały do dnia 8 grudnia 
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2022 r., podkreślając przy tym, iż jest to termin, w którym zaplanowano ostatnie posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radny Dominik Michalak zwrócił się z prośbą o przekazanie zaktualizowanej listy pozwoleń 
na budowę w zakresie oświetlenia, obiektów kubaturowych oraz dróg, podkreślając przy tym, 
iż dokument ten ułatwi radnym Rady Miejskiej w Mosinie analizę projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022. Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka między innymi odniosła się do 
zarządzenia dotyczącego funduszu sołeckiego. Radny Waldemar Waligórski oraz radny Roman 
Kolankiewicz między innymi wyrazili swoją opinię na temat zasad realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego projektów. Radny Maciej Patela między innymi wyraził swoją opinię na temat 
wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania inwestycyjnego 
dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w Borkowicach na ul. Łubinowej, 
Słonecznikowej, Chabrowej oraz Makowej. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 
Joanna Pawlicka między innymi objaśniła procedurę rozpatrywania wniosków mieszkańców 
odnośnie np. oświetlenia drogowego, w tym dla Borkowic. Radny Łukasz Kasprowicz między 
innymi zwrócił się z prośbą o wskazanie w jakich lokalizacjach na terenie gminy Mosina 
zamontowane są systemy inteligentnego oświetlenia ulicznego. Radny Waldemar Waligórski 
między innymi zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie wniosków do budżetu Gminy Mosina 
na rok 2022 w zakresie zaprojektowania oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Czapurach, 
złożonych przez mieszkańców sołectwa Czapury na zebraniu wiejskim. Radny Dominik 
Michalak oraz radny Waldemar Wiązek między innymi wyrazili swoją opinię w sprawię 
lokalizacji światłowodu na działce gminnej oraz  ponoszenia przez Gminę Mosina kosztów 
związanych z  jego przeniesieniem w związku z realizacją inwestycji dotyczącej skateparku. 
Radna Wiesława Mania między innymi wyraziła swoją opinię na temat realizacji inwestycji 
dotyczącej ocieplenia budynku OSiRu w Mosinie przy Szkole Podstawowej nr 1. Radny 
Waldemar Waligórski podziękował Radzie Miejskiej w Mosinie za dołożenie środków 
finansowych na realizacje zadania dotyczącego placu zabaw w Czapurach. Skarbnik Gminy 
Mosina Tatiana Cynka odniosła się do wypowiedzi radnego Romana Kolankiewicza dotyczącej 
błędów występujących w przekazanym załączniku nr 7 do projektu budżetu na rok 2022. 
Radny Roman Kolankiewicz między innymi wyraził swoją opinię odnośnie konieczności zmiany 
nazwy zadania dotyczącego budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 
w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430. Radny Waldemar 
Wiązek między innymi wskazał, iż w przypadku pozyskania terenów od PKP wraz z szynami, 
środki finansowe z ich sprzedaży powinny zostać przeznaczone na budowę kanalizacji 
sanitarnej do Dymaczewa Starego. Jednocześnie przedstawił propozycję przebiegu 
tzw. Czerwonki po przejęciu przez Gminę Mosina terenów od PKP. Radny Dominik Michalak 
między innymi wskazał na potrzebę przekazania zaktualizowanego planu postępowań 
przetargowych radnym Rady Miejskiej w Mosinie. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką  
odnosząc się do planów przetargowych udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, 
czy podpisana została umowa z wykonawcą na doposażenie placów zabaw w Czapurach, 
Drużynie oraz na Osiedlu nr 6 „ Za Moreną” oraz wskazania, czy do końca roku możliwe jest 
wykonanie tych zadań, a także wskazania możliwości wydłużenia terminu zakończenia tych 
prac. Radny Łukasz Kasprowicz odnosząc się do wypowiedzi radnego Waldemara Wiązka 
dotyczącej pozyskania przez Gminę Mosina terenów od PKP wraz z szynami i sposobu 
przeznaczenia środków finansowych ze sprzedaży szyn, przedstawił wniosek w przedmiotowej 
sprawie. Radny Maciej Patela wyraził swoją opinię na temat wysokości środków finansowych 
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możliwych do pozyskania przez Gminę Mosina ze sprzedaży szyn. Radny Waldemar Wiązek 
odniósł się do wypowiedzi radnego Macieja Pateli. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia  Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno radny 
Roman Kolankiewicz, radny Andrzej Raźny, radna Izabela Demska 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 odnosząc się do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 
2022 przedstawiła informacje na temat kwoty planowanych obligacji oraz na temat prognozy 
spłaty długu.  
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania dokonała podsumowania posiedzenia informując, 
przy tym między innymi, iż członkowie Rady Miejskiej w Mosinie oczekują na odpowiedź 
na pytania odnoszące się do zadania ujętego w załączniku nr 7 w dziale 750 związanego 
z serwerownią dla Urzędu Miejskiego, a dotyczące wskazania całkowitego kosztu jaki Gmina 
Mosina poniesie w ramach zadań własnych oraz dotyczące wskazania wysokości uzyskanego 
dofinansowania na realizację tego zadania. 
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, 
kiedy i w jakim miejscu nastąpi zapisanie środków finansowych z subwencji ogólnej, którą 
mamy otrzymać na koniec grudnia br., wskazania, czy ta subwencja księgowo nie wpływa 
na projektowanie budżetu na rok 2022, wskazania, czy do marca środki z subwencji będą 
zamrożone, wskazania, czy Burmistrz Gminy Mosina spotkał się ze spółką Aquanet 
po spotkaniu, na którym rozmawiano na temat skanalizowania wsi na terenie gminy Mosina 
oraz wskazania, czy w 2022 roku podjęte zostaną działania odnoszące się do przygotowanej 
analizy porównawczej dwóch koncepcji skanalizowania: Rogalina, Świątnik, Radzewic, 
Mieczewa, Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic oraz Bolesławca. 
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania między innymi zwróciła się z prośbą do radnych 
Rady Miejskiej w Mosinie o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 ze wskazaniem źródła 
finansowania.   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak między innymi poinformował, 
iż spotkanie dotyczące analizy ruchu drogowego zaplanowane na dzień jutrzejszy, odbędzie 
się w trybie zdalnym.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odpowiadając na zapytanie radnego 
Łukasza Kasprowicza, wskazał na lokalizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina, 
które redukuje strumień i moc światła.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:35.  

 
  protokołowała             przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska                            (-) Wiesława Mania 


