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Protokół nr 11/19 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów wspólnego w części z Komisją Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 27 maja 2019 r., 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.08 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 

Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz goście 

według list obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

W tym momencie na Salę Konferencyjną przybył radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 12 jej członków. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa przeprowadziła dyskusję na temat sposobu przeprowadzenia przez nie 

analizy wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok w zakresie wydatków. W jej wyniku 

ustalono, że radni będą zadawać pytania do kolejno wskazywanych działów budżetu Gminy 

Mosina za 2018 rok w zakresie wydatków i będą na nie w miarę możliwości udzielane 

odpowiedzi. Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z Zastępcą Burmistrza 

Gminy Mosina Adamem Ejchorstem, Kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Waldemarem Demuthem oraz Dyrektorem Mosińskiego Ośrodka Kultury Markiem Dudkiem 

udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy niewydane 

środki finansowe na zakup usług pozostałych w ramach działu 600 weszły do wolnych środków 

finansowych; czynszów na rzecz podmiotów zewnętrznych w dziale 700; wskazania przyczyn 

niskiego wykonania planu w dziale 710 i przyczyn braku jego aktualizacji; zakupu usług 

pozostałych w dziale 710; administrowania siecią i usług informatycznych w dziale 750; 

wskazania kancelarii prawnej, która obsługuje Gminę Mosina; rezygnacji z prenumeraty 

różnych czasopism; wskazania gazet, jakie prenumeruje Urząd Miejski w Mosinie; wskazania,  

czy opinie prawne z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych są 

przekazywane Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie; wskazania komu i za co Gmina 

Mosina płaci podatek od nieruchomości; wskazania z czego wynika wysokość kwoty płaconej 

przez Gminę Mosina na rzecz funkcjonowania izby wytrzeźwień oraz gospodarki ściekowej  

i ochrony wód. 

W trakcie tej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 13 jej członków. 

W jej wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za”  

– wniosek nr 1 dotyczący zróżnicowania wysokości stawek czynszu w lokalach komunalnych 

w zależności od standardu mieszkania. 

W trakcie dalszej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd 

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 14 jej członków. 

Od tego momentu Komisja Budżetu i Finansów kontynuowała swoje posiedzenie już  

bez udziału Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 

Radna Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą o skorygowanie do sesji absolutoryjnej  

i przedłożenie poprawionego załącznika dotyczącego wykonania wydatków majątkowych 

Gminy Mosina za 2018 rok, wskazując przy tym na występujące w nim braki i błędy. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak stwierdziła, że mogą zostać sporządzone w tej 

sprawie jedynie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
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Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z poszczególnymi pracownikami 

Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 

dotyczyły: wskazania zadań niewygasających w roku 2018, które nie zostaną wykonane  

do końca czerwca 2019 r. oraz wskazania przyczyn niewykonania w ich ramach zadań 

drogowych; występowania chodnika w Sowinkach z takim samym opisem w pozycji 10  

i w pozycji 15 w sprawozdaniu z wykonania wydatków majątkowych Gminy Mosina  

za 2018 rok; określenia stanu realizacji zadania dotyczącego przedłużenia tunelu dla pieszych 

od strony dworca PKP w Mosinie w kierunku wschodnim; wskazania, czy projekt przebudowy 

Szkoły Podstawowej w Rogalinku został zrealizowany; projektu sali gimnastycznej  

w Rogalinie; wskazania czego dotyczyła kwota 9.840,00 zł w pozycji 51 sprawozdania  

z wykonania wydatków majątkowych Gminy Mosina za 2018 rok; wskazania przyczyn 

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Mosinie; wskazania, czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie nie wykazał zysku 

za rok 2018 oraz hali widowiskowo-sportowej w Mosinie i jej wyposażenia. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat stanu realizacji 

zadania dotyczącego przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w Mosinie  

w kierunku wschodnim. 

Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 11 głosami „za”,  

przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania wykonania 

budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek przedstawiła koszty 

bieżące funkcjonowania Mosińskiej Biblioteki Publicznej. Następnie udzieliła odpowiedzi  

na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy nie zostały zaplanowane środki 

finansowe na remonty, czy też nie było takiej potrzeby oraz określenia ilości osób 

zatrudnionych w MBP. 

Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie Dorota Strzelecka przedstawiła koszty bieżące 

funkcjonowania Galerii Sztuki w Mosinie, plany na rok 2019 i potrzeby z tym związane. 

Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania problemów związanych  

z funkcjonowaniem Galerii Sztuki w Mosinie. 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek przedstawiła 

problemy związane z funkcjonowaniem Mosińskiej Biblioteki Publicznej oraz najpilniejsze 

potrzeby. Następnie wraz z Dyrektorem Mosińskiego Ośrodka Kultury Markiem Dudkiem 

udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości realizacji planów Mosińskiej Biblioteki 

Publicznej. 

W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 13 jej członków. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytanie 

dotyczące etapu adaptacji gminnego budynku przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie na potrzeby 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek przedstawił koszty bieżące 

funkcjonowania Mosińskiego Ośrodka Kultury. Następnie Dyrektorem Mosińskiej Biblioteki 

Publicznej Karoliną Talarczyk-Wieczorek udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące określenia 

wysokości średnich wynagrodzeń w Mosińskim Ośrodku Kultury i w Mosińskiej Bibliotece 

Publicznej. 

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth przedstawił koszty 

bieżące funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie i plany na przyszłość. Następnie 

wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania, 

które między innymi dotyczyły: zagrożeń związanych z realizacją projektu przystani 

żeglarskiej w Dymaczewie Nowym oraz wskazania, czy są zabezpieczeni ratownicy w ramach 

akcji „Lato”. 
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Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat problemu 

„dzikiej zabudowy” nad Jeziorem Dymaczewskim. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła informację na temat zaległości 

podatkowych, skutków obniżenia maksymalnych stawek podatkowych, umorzeń i odroczeń 

płatności podatków na rzecz Gminy Mosina. Następnie udzieliła odpowiedzi, które między 

innymi dotyczyły: wskazania, czy te świadczenia nie zostaną nigdy wyegzekwowane  

oraz wskazania, czy zaległości w płaceniu alimentów można odpracować. 

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

obniżenia maksymalnych stawek podatkowych. 

W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Dominik Michalak, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 12 jej członków. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o zróżnicowanie wysokości stawki czynszu w lokalach komunalnych  

w zależności od standardu mieszkania. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.00. 

 

   protokołował                                                   przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski                                                    (-) Wiesława Mania 
 


