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Protokół nr 55/21  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 10 maja 2021 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:15 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: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła propozycję Burmistrza Gminy Mosina 
rozdziału wolnych środków, która wraz z informacją o wykorzystaniu wolnych środków 
zaangażowanych uchwałą Nr XLIV/372/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia  
2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz gośćmi 
przeprowadziła dyskusję nad propozycją Burmistrza Gminy Mosina rozdziału wolnych 
środków.  
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz Cebulski, tak 
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: 9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 1 dotyczący skreślenia w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 750 Administracja 
publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, 
kwoty 10.000,00 zł przeznaczonej na telefony systemowe Dworcowa, 10 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący zmniejszenia w propozycji 
Burmistrza Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących,  
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, kwoty  
w wysokości 50.000,00 zł przeznaczonej na wydatki COVID-19, do kwoty 25.000 zł, 6 głosami 
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący 
skreślenia w propozycji Burmistrza Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków  
w wydatkach bieżących, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola,  
w paragrafie 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 
prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 
osobę fizyczną, dwóch pozycji na łączną kwotę w wysokości 900.000,00 zł, 8 głosami „za”, 
przy 3 głosach „przeciw” – wniosek nr 4 dotyczący zmniejszenia w propozycji Burmistrza 
Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 900 
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni  
w miastach i gminach, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, kwoty w wysokości 
530.000,00 zł przeznaczonej na nasadzenia, zieleń, do kwoty 250.000,00 zł, 6 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący 
zmniejszenia w propozycji Burmistrza Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków  
w wydatkach bieżących, 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, 7 głosami „za”,  
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przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 6 dotyczący 
zmniejszenia w propozycji Burmistrza Gminy Mosina rozdysponowania wolnych środków  
w wydatkach bieżących, w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska,  
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4300 Zakup usług 
pozostałych, kwoty w wysokości 180.000,00 zł przeznaczonej na przeglądy bieżące  
– utrzymanie oświetlenia ulic, do kwoty 100.000,00 zł, 7 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 7 dotyczący 
przeznaczenia wolnych środków na: dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, paragraf 4270 zakup usług 
remontowych - w wysokości 50.000,00 zł, 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
– wniosek nr 8 dotyczący przeznaczenia 200.000,00 zł ze środków bieżących  
na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie - przy budynku zlokalizowanym 
przy ul. Krasickiego w Mosinie, 8 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 9 dotyczący skreślenia w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 750 
Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w paragrafie 6060 Wydatki  
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 50.000,00 zł 
przeznaczonej na 3 przełączniki sieciowe, 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 10 dotyczący skreślenia w propozycji Burmistrza Gminy 
Mosina rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w paragrafie 6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 70.000,00 zł 
przeznaczonej na monitoring miejski, 5 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 11 dotyczący zmniejszenia propozycji Burmistrza Gminy 
Mosina rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 900 
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 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 – dofinansowanie kosztów wymiany 
systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła, kwoty w wysokości 
200.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie systemów grzewczych – piece, do kwoty 
100.000,00 zł, 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 12 dotyczący skreślenia w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 926 Kultura 
fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 40.000,00 zł przeznaczonej na budowę boiska 
do siatkówki w Czapurach, 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 13 dotyczący przeznaczenia z wolnych środków kwoty  
w wysokości 900.000,00 zł na budowę ul. Kasztanowej w Mosinie, w dziale 600 Transport  
i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych, 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 14 dotyczący 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. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie odrzuciła 
natomiast wniosek o wprowadzenie projektu utwardzenia kostką ul. Piaskowej w Krosinku  
z kwotą w wysokości 30.000,00 zł z wolnych środków – 6 głosami „przeciw”, przy 1 głosie 
„za” i 4 głosach „wstrzymujących się”. 
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Komisja Budżetu i Finansów otrzymała informację o zaległościach, skutkach obniżenia 
stawek, umorzeniach i odroczeniach za rok 2020 oraz informację o karach i odsetkach  
od inwestycji wykonanych po terminie, potrąconych w roku 2020, które stanowią załączniki 
niniejszego protokołu. 
W dyskusji w ramach spraw bieżących poruszono tematy: chronologii wpisów zmian  
w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących „Parku Strzelnica” spółki z o.o. w Mosinie, 
terminu spotkania Komisji Mieszkaniowej, sytuacji na moście w Rogalinku i potrzeby 
rozwiązania powstałego tam problemu komunikacyjnego oraz pominięcia ul. Bukowej  
i ul. Świerkowej podczas równania dróg gruntowych w Czapurach. 
W dyskusji udział wzięli: radna Elżbieta Jarecka, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, radna Ewelina Dudek, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak, radny Waldemar Wiązek, radna Małgorzata Kaptur, radny Dominik Michalak  
i przewodnicząca obrad Wiesława Mania. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 750 
Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4210 zakup 
materiałów i wyposażenia, kwoty 10.000,00 zł przeznaczonej na telefony systemowe 
Dworcowa. 

2. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, kwoty  
w wysokości 50.000,00 zł przeznaczonej na wydatki COVID-19, do kwoty 25.000 zł.1 

3. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 801 Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2590 dotacja podmiotowa  
z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, 
dwóch pozycji na łączną kwotę w wysokości 900.000,00 zł. 

4. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 900 
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni  
w miastach i gminach, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, kwoty  
w wysokości 530.000,00 zł przeznaczonej na nasadzenia, zieleń, do kwoty  
250.000,00 zł. 

5. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, 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. 

6. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 900 
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, 
placów i dróg, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, kwoty w wysokości 
180.000,00 zł przeznaczonej na przeglądy bieżące – utrzymanie oświetlenia ulic,  
do kwoty 100.000,00 zł. 
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7. Komisja wnioskuje o przeznaczenie wolnych środków na: dział 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, 
paragraf 4270 zakup usług remontowych - w wysokości 50.000,00 zł. 

8. Komisja wnioskuje o przeznaczenie 200.000,00 zł ze środków bieżących  
na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie - przy budynku 
zlokalizowanym przy ul. Krasickiego w Mosinie. 

9. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 750 
Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w paragrafie 6060 Wydatki 
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 50.000,00 zł 
przeznaczonej na 3 przełączniki sieciowe. 

10. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w paragrafie 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 70.000,00 zł 
przeznaczonej na monitoring miejski. 

11. Komisja wnioskuje o zmniejszenie propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 900 
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 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 – dofinansowanie 
kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła, 
kwoty w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie systemów 
grzewczych – piece, do kwoty 100.000,00 zł. 

12. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 926 
Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 40.000,00 zł przeznaczonej 
na budowę boiska do siatkówki w Czapurach. 

13. Komisja wnioskuje o przeznaczenie z wolnych środków kwoty w wysokości 
900.000,00 zł na budowę ul. Kasztanowej w Mosinie, w dziale 600 Transport  
i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych. 

14. Komisja wnioskuje o dopisanie 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. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:43.  
 
 
    protokołował              przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Wiesława Mania 
 

 


