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Protokół nr 73/22  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 24 stycznia 2022 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:03 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: 
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła podsumowanie pracy Komisji Budżetu  
i Finansów w roku 2021. Jednocześnie odniosła się do wniosków podjętych przez Komisję 
Budżetu i Finansów w roku 2021, podkreślając przy tym między innymi, iż w zakresie podjętych 
wniosków Komisja Budżetu i Finansów nie otrzymała wykazu wydatków inwestycyjnych 
z podziałem na wsie i  miasta za lata 2017-2020. Ponadto wskazała, iż Komisja Budżetu 
i  Finansów oczekuje również na analizę wprowadzenia Centrum Usług Wspólnych 
dla  jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, wskazując przy tym na rozwiązania 
wprowadzone w tym zakresie w innych gminach oraz informując o problemach 
kadrowych  jakie występują w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina. Dodatkowo 
między innymi wskazała na zmiany osobowe, jakie nastąpiły w Komisji Budżetu i Finansów 
w roku 2021 oraz podziękowała za współpracę w roku 2021.   
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję  w sprawie swojego planu 
pracy na rok 2022, w wyniku której prowadząca obrady Wiesława Mania zobowiązała się 
do przesłania roboczego planu pracy członkom Komisji Budżetu i Finansów w celu  przekazania 
ewentualnych uwag oraz jego zatwierdzenia.  
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, radny 
Arkadiusz Cebulski,  radna Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, radna Jolanta Szymczak, 
radny Dominik Michalak, radny Ryszard Rybicki, radny Adam Monikowski, radny Andrzej 
Raźny. 
W ramach spraw bieżących poruszono tematy: dofinansowania ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach w tym braku 
zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych przeznaczonych na zakup 
tego samochodu oraz braku informacji ze strony Burmistrza Gminy Mosina w zakresie złożenia 
stosownego wniosku o uzyskanie tego dofinansowania, a także braku dyskusji w sprawie 
zabezpieczenia tych środków w budżecie Gminy Mosina podczas konstruowania budżetu 
na  rok 2022; konieczności przekazania przez Burmistrza Gminy Mosina stosownej 
dokumentacji odnoszącej się do wniosku o dofinansowanie do ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach; spotkania 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach dotyczącego problemów i potrzeb zgłoszonych 
przez tę jednostkę, w tym prośby o monitorowanie przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie 
przekazania jednostce samochodu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie oraz braku 
informacji odnośnie potrzeby zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej 
jednostki; pisma Burmistrza Gminy Mosina w sprawie przedstawienia przez Komisję Budżetu 
i   Finansów propozycji zadań inwestycyjnych, na które zostanie złożony wniosek 
o dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
Edycja nr 2; potrzeby zorganizowania dodatkowego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w Mosinie w celu przeprowadzenia dyskusji dotyczącej zakresu wniosków, które zostaną 
złożone przez Gminę Mosina w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
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Strategicznych Edycja nr 2 oraz potrzeby udziału w tej dyskusji Burmistrza Gminy Mosina; 
braku szczegółowych informacji na temat naboru wniosków oraz ich realizacji w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład; formy zgłoszenia przez Radę Miejską w Mosinie propozycji 
zadań inwestycyjnych możliwych do  realizacji  w  ramach Rządowego Funduszu Polski Ład             
- Programu Inwestycji Strategicznych; braku udziału w posiedzeniu Burmistrza Gminy Mosina, 
bądź jego zastępców; potrzeby przedstawienia przez Burmistrza Gminy Mosina propozycji 
inwestycyjnych, na które zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2; terminu dodatkowego, wspólnego 
posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Mosinie oraz potrzeby udziału w tym posiedzeniu 
Zastępcy Kierownika Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 
oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy; działań Gminy w zakresie możliwości 
uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej.  
Udział w dyskusji wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Dominik Michalak; radny 
Jan Marciniak, radna Elżbieta Jarecka, radna Ewelina Dudek, radny Arkadiusz Cebulski 
oraz radny Roman Kolankiewicz. 
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 1 
dotyczący wskazania, kto i na jakiej podstawie zadeklarował wkład własny do wniosku o zakup 
samochodu dla OSP Radzewice.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak odnosząc się do zapisów 
przedłożonej do podpisu uchwały budżetowej na rok 2022, między innymi wskazał 
na  zdublowanie w uchwale zadań inwestycyjnych. Jednocześnie wskazał na konieczność 
zweryfikowania zapisów tej uchwały przez Burmistrza Gminy Mosina oraz Skarbnika Gminy 
Mosina. Ponadto zwrócił się z prośbą do prowadzącej obrady Wiesławy Mani o interwencję 
w tym zakresie.  
Prowadząca obrady Wiesława Mania odniosła się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie Dominika Michalaka. 
Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 2 
dotyczący pilnej analizy przedstawionego Radzie Miejskiej w Mosinie uchwalonego budżetu 
Gminy Mosina na rok 2022, w związku z powtarzającymi się zadaniami i nieścisłością co do 
deficytu budżetu.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 
 

1. Komisja wnioskuje o wskazanie, kto i na jakiej podstawie zadeklarował wkład własny 
do wniosku o zakup samochodu dla OSP Radzewice  

2. Komisja wnioskuje o pilną analizę przedstawionego Radzie Miejskiej w Mosinie 
uchwalonego budżetu Gminy Mosina na rok 2022, w związku z powtarzającymi 
się zadaniami i nieścisłością co do deficytu budżetu.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:15.  
 
 
     protokołowała                      przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska                          (-) Wiesława Mania 
 


