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Protokół nr 9/19 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Spraw 

Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 r., 

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ul. Poznańska 78  

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.10 Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw 

Społecznych i Promocji Roman Kolankiewicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Budżetu i Finansów  

oraz goście według list obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak przedstawił stan prac nad rozbudową 

Szkoły Podstawowej w Czapurach wraz z salą gimnastyczną. 

W trakcie tego wystąpienia, na salę obrad przybył radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 9 jej członków. 

Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak wraz z Burmistrzem 

Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące wyżej 

wymienionej inwestycji, a Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Oświaty, Spraw 

Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat uwarunkowań 

związanych z jej realizacją i możliwości zakończenia wszystkich prac w takim terminie,  

aby od 1 września br. można było rozpocząć zajęcia w wyżej wymienionej szkole. 

W jej trakcie, na salę obrad przybyli radni: Ewelina Dudek i Michał Kleiber, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 11 jej członków. 

Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła 

aktualizację regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, 

zwracając się przy tym z prośbą o ewentualne uwagi do tego regulaminu. 

W trakcie tego wystąpienia, na salę obrad przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd  

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

Inspektor ds. księgowości, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina Waligórska  

przedstawiła sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2018 r. oraz sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej  

w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, których kserokopie stanowią załączniki niniejszego 

protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

określenia przyczyn, dla których w roku 2018 przyznano dotacje na 2 zadania realizowane 

przez parafię w Czapurach; wskazania przyczyn, dla których w jednym przypadku 

organizacja pożytku publicznego nie zrealizowała jakiegoś zadania i zwróciła środki 

finansowe w wysokości wyższej niż je na to zadanie otrzymała oraz wskazania przyczyn,  

dla których w rozpatrywanym sprawozdaniu nie ma pozycji określającej ilość beneficjentów 

realizowanego zadania. 

W trakcie tej dyskusji, na salę obrad przybyła radna Jolanta Szymczak, tak więc odtąd  

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

Następnie po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wybranych poszczególnych zadań 

realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., Komisja Budżetu i Finansów  

wraz z Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat możliwości korzystania przez Mosińskie Towarzystwo Gitarowe  
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ze zwiększonej dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury na realizację Ogólnopolskich Dni 

Artystycznych z Gitarą zamiast ze środków finansowych z Rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz na temat potrzeby rozszerzenia sprawozdania z realizacji tego programu. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (na dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego dla Szpitala w Puszczykowie), którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. Następnie radna Jolanta Szymczak udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące 

określenia konkretnego sprzętu, który zostanie zakupiony między innymi ze środków 

finansowych przekazanych przez Gminę Mosina. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 1 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Poznańskiemu (na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  

w Puszczykowie). 

Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (na pokrycie części kosztów zlecenia 

wykonywania zadań izby wytrzeźwień), którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi  

na pytania, które dotyczyły wskazania, czy środki finansowe w wysokości określonej w obu 

uchwałach dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu znajdują się 

w budżecie Gminy Mosina. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  

– wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu (na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania 

zadań izby wytrzeźwień). 

Przewodniczący obrad Roman Kolankiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy „BRZOZOWA” drodze zlokalizowanej w miejscowości Rogalinek. Następnie 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 

przeprowadziła dyskusję na temat skomunikowania przedmiotowej drogi z ul. Poznańską. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła wraz z autopoprawką projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu, a następnie w ramach tych zmian, Koordynator ds. Obsługi Mediów 

Joanna Nowaczyk przedstawiła zadanie „Rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja 

proklamacji niepodległości w Mosinie”. Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak  

wraz z Koordynatorem ds. Obsługi Mediów Joanną Nowaczyk, Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem, 

Audytorem wewnętrznym Justyną Kaczmarczyk oraz Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, 

Kultury i Sportu Anna Balcerek-Kałek udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 

dotyczyły: określenia wysokości kwoty potrzebnej na zrealizowanie zadania: „Rzeczpospolita 

Mosińska 1848 – rekonstrukcja proklamacji niepodległości w Mosinie”; wskazania,  

czy Galeria Sztuki mogła złożyć wniosek na zadanie przed zabezpieczeniem środków 

finansowych na jego realizację w budżecie Gminy Mosina; wykonania wyroku Sądu 

Apelacyjnego dotyczącego niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających 

do prowadzonych szkół; określenia przeznaczenia prawie 1.000.000,00 zł na zakup usług 

pozostałych w Administracji publicznej; potrzeby zajęcia się rozdysponowaniem nadwyżki 

budżetowej na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie; braku w gminie Mosina uchwał  

o zaliczeniu ulic do dróg publicznych; wskazania, czy są zabezpieczone środki finansowe  

na realizację ul. Brzechwy w Mosinie; wskazania przyczyn podwyższenia kwoty 

przeznaczonej na utrzymanie dróg; mostu w ul. Niezłomnych w Mosinie i kładki  

na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie; wskazania, czy sfinansowanie 1 etatu w Ośrodku 
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Pomocy Społecznej jest działaniem zabezpieczającym sprawne funkcjonowanie tej jednostki 

organizacyjnej Gminy Mosina; braku rankingu dróg na terenie gminy Mosina wymagających 

utwardzenia; wskazania przebiegu ciągu drogowego od ul. Leśnej do ul. Śremskiej  

w Mosinie; wskazania, czy 3.500.000,00 zł na przebudowę budynku przy ul. Dworcowej 3  

na Urząd Miejski w Mosinie jest kwotą ostateczną; wskazania, czy front inwestycyjny nie jest 

zbyt szeroki z uwagi na problemy kadrowe Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy; zasadności 

blokowania kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł na „czerwonkę”; wskazania,  

czy MEDICOMPLEX nadal zajmuje gminny budynek przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie; 

wskazania przyczyn, dla których dokładane są środki finansowe do działu Turystyka; zakupu 

sprzętu informatycznego; budowy dróg pasowych i ścieżek rowerowych; modernizacji sieci 

strukturalnej Urzędu Miejskiego w Mosinie; modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej  

w Rogalinku; wskazania którego przedszkola dotyczy modernizacja; wskazania skąd  

wzięła się pozycja dotycząca nagłośnienia hali widowiskowo-sportowej; wskazania,  

czy został wybrany Prezes Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

oraz wskazania przyczyn zwiększenia środków finansowych na opłaty za zużycie energii 

elektrycznej. 

W trakcie tej dyskusji, salę obrad opuścił radny Arkadiusz Cebulski, a następnie radny Michał 

Kleiber, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział 

brało 11 jej członków. 

Radny Jan Marciniak złożył wniosek, aby w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019 pozostawić jedynie dochody w dziale 600 w wysokości  

162.836,00 zł, w dziale 751 w wysokości 40.300,00 zł, w dziale 852 w wysokości 102,00 zł, 

w dziale 854 w wysokości 95.452,00 zł oraz pozostawić wydatki w dziale 600 związane  

z kwotą 162.836,00 zł, w dziale 751 w wysokości 40.300,00 zł, w dziale 852 w wysokości 

102,00 zł, w dziale 854 w wysokości 95.452,00 zł i przegłosować te zmiany na najbliższej 

sesji Rady Miejskiej w Mosinie, natomiast pozostałe propozycje Burmistrza Gminy Mosina  

w zakresie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 rozpatrzyła Komisja Budżetu i Finansów 

wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w maju br., a cała Rada 

Miejska w Mosinie zajęła się tą sprawą na nadzwyczajnej sesji. 

Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła powyższy wniosek 5 głosami „przeciw”, przy 1 głosie 

„za” i 5 głosach „wstrzymujących się”, a następnie przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”: wniosek nr 3 dotyczący zdjęcia z pozycji 

dotyczącej I etapu projektu i budowy czerwonki kwoty w wysokości 1.500.000,00 zł  

i przeznaczenia z tego 1.000.000,00 zł na projekty i budowę dróg, a 500.000,00 zł  

na wykonanie ścieżek rowerowych oraz wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 uwzględniający wniosek nr 3. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła wraz z autopoprawką projekt uchwały 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023, 

którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” (jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 5 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Poznańskiemu (na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  

w Puszczykowie). 
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2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Poznańskiemu (na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby 

wytrzeźwień). 

3. Komisja wnioskuje o zdjęcie z pozycji dotyczącej I etapu projektu i budowy czerwonki 

kwoty w wysokości 1.500.000,00 zł i przeznaczenie z tego 1.000.000,00 zł na projekty  

i budowę dróg, a 500.000,00 zł na wykonanie ścieżek rowerowych. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2019 uwzględniający przyjęty wcześniej wniosek. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.29. 

 

 

   protokołował                przewodniczył                            przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski                        (-) Roman Kolankiewicz              (-) Wiesława Mania          

 

 


