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Protokół nr 49/20  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 28 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa  Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych  
i Promocji oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła: 14 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina,  
13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie 
ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Borkowicach, 12 głosami 
„za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych  
w Mosinie, 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (jeden radny nie wziął 
udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie,  
11 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Daszewicach, 11 głosami „za”, przy 4 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 6 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz Czapurach, 
13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 7 dotyczący 
zaopiniowania projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz 9 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 8 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Ulica Kazimierza 
Wielkiego oraz ulice sąsiednie, obejmującego część miasta Mosina. 
Kserokopie wyżej wymienionych projektów uchwał i projektu obwieszczenia stanowią 
załączniki niniejszego protokołu. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania 
wraz z autopoprawką, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny Waldemar Waligórski, 
radny Arkadiusz Cebulski, radny Dominik Michalak, radny Marcin Ługawiak, radny Roman 
Kolankiewicz, radny Michał Kleiber, radna Wiesława Mania, prowadzący obrady Waldemar 
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Wiązek, radny Ryszard Rybicki, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata 
Wencel-Socha, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz mieszkaniec gminy Mosina ……………….., Komisja 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 9 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat 
dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania wraz z autopoprawką. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski 
Transport Regionalny, którego kserokopia wraz z kserokopią projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny Jan Marciniak, radny 
Michał Kleiber, radny Marcin Ługawiak, radny Arkadiusz Cebulski, radny Andrzej Raźny, 
przewodniczący obrad Waldemar Wiązek, radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik 
Michalak, radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Waligórski, Zastępca Kierownika 
Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła:  
10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się – wniosek nr 10 
dotyczący przedstawienia sytuacji finansowej spółki PKS, 11 głosami „za”, przy 4 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 11 dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Gminy 
Mosina Radzie Miejskiej w Mosinie możliwości zmiany przez organy uchwałodawcze gmin 
statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, 9 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 12 dotyczący 
zobowiązania Burmistrza Gminy Mosina do złożenia wniosku do Związku  
powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, aby Spółka PKS do 31 grudnia 
2021 r. przedstawiła plan dojścia do samofinansowania usług transportu z dniem 1 stycznia 
2027 r., 9 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 13 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego 
„Wielkopolski Transport Regionalny” oraz 7 głosami „za”, przy 8 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 14 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zaproponował przekazanie nowej Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa „Petycji o ochronie zdrowia 
mieszkańców przed elektroskażeniami” z dnia 9 czerwca 2020 r., a Komisja Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” (jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 15  
w powyższej sprawie. 
Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła kolejno autopoprawki 
Burmistrza Gminy Mosina do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 z dnia 22 grudnia 
2020 r., którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu, a Komisja Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonej dyskusji przyjęła:  
7 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” (dwóch radnych nie wzięło udziału  
w tym głosowaniu) – wniosek nr 16 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie dochodów bieżących, 7 głosami „za”, przy 6 głosach 
„wstrzymujących się” (dwóch radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 17 
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dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków 
bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, 7 głosami „za”, przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 18 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków bieżących działu 600, 8 głosami „za”, przy 7 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 19 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 
(pkt 1), 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się” – wniosek  
nr 20 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 (pkt 2), 7 głosami „za”, 
przy 8 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 21 dotyczący zaopiniowania autopoprawki 
Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 
paragraf 6050 (pkt 3), 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 9 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 22 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 
(pkt 4), 7 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 23 dotyczący 
zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych 
w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (pkt 5), 7 głosami „za”, przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 24 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 
(pkt 6), 8 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 25 dotyczący 
zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych 
w dziale 630 rozdział 63003 paragraf 6050, 6 głosami „za”, przy 9 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 26 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 
6050, 4 głosami „za”, przy 11 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 27 dotyczący 
zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych 
w dziale 754 rozdział 75416 paragraf 6060, 6 głosami „za”, przy 9 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 28 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 
(pkt 11), 7 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 29 dotyczący 
zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych 
w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 (pkt 12), 7 głosami „za”, przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 30 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 
6010, 5 głosami „za”, przy 10 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 31 dotyczący 
zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych 
w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (pkt 14), 6 głosami „za”, przy 9 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 32 dotyczący zaopiniowania autopoprawkę Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050 
(pkt 15), 6 głosami „za”, przy 9 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 33 dotyczący 
zaopiniowania autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych 
w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050, 4 głosami „za”, przy 11 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 34 dotyczący zaopiniowania autopoprawki Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 
6300, a 2 głosami „przeciw”, przy 13 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek  
o pozytywne zaopiniowanie autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina w zakresie wydatków 
majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6230. 
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W tym momencie posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
opuścił radny Arkadiusz Cebulski i radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało 13 jej członków. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa przyjęła: 3 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 9 głosach  
„wstrzymujących się” – wniosek nr 35 dotyczący zwiększenia środków finansowych  
o 50.000,00 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mosinie z wydatków bieżących,  
4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 36 
dotyczący zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Gminy Mosina  
na rok 2021 na projekt oświetlenia na ul. Bocznej w Czapurach, 8 głosami „za”,  
przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 37 dotyczący 
likwidacji spółki Park Strzelnica, a 2 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 9 głosach 
„wstrzymujących się” nie przyjęła wniosku o zabezpieczenie środków finansowych  
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 na projekt utwardzenia ul. Góreckiej  
w Krosinku z wydatków bieżących. 
Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła: 6 głosami „za”, 
przy 7 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 38 dotyczący zaopiniowania projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w zakresie dochodów w omówionych przez komisję 
działach wraz z autopoprawkami i wnioskami oraz 5 głosami „za”, przy 8 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 39 dotyczący zaopiniowania projekt budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021 w zakresie wydatków w omówionych przez komisję działach  
wraz z autopoprawkami i wnioskami. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek złożył podziękowania za pracę w Komisji Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, dla której było to ostatnie posiedzenie w kadencji 
2018-2023. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur podziękowała Komisji 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa i jej przewodniczącemu Waldemarowi 
Wiązkowi za pracę. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
I BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina.  
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej w Borkowicach. 
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości położonych w Mosinie. 
4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

zbycie nieruchomości położonych w Mosinie. 
5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie nieruchomości położonych w Daszewicach. 
6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz Czapurach. 
7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
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odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Ulica Kazimierza Wielkiego 
oraz ulice sąsiednie, obejmującego część miasta Mosina. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  
w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych  
oraz określenia sposobu ich pobierania wraz z autopoprawką.   

10. Komisja wnioskuje o przedstawienie sytuacji finansowej spółki PKS. 
11. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina Radzie Miejskiej  

w Mosinie możliwości zmiany przez organy uchwałodawcze gmin statutu Związku 
powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 

12. Komisja zobowiązuje Burmistrza Gminy Mosina do złożenia wniosku do Związku 
powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, aby Spółka PKS do 31 
grudnia 2021 r. przedstawiła plan dojścia do samofinansowania usług transportu  
z dniem 1 stycznia 2027 r. 

13. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku  
powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. 

14. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku 
powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.  

15. Komisja przekazuje Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa „Petycję o ochronie zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami”  
z dnia 9 czerwca 2020 r. celem zaopiniowania. 

16. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
dochodów bieżących. 

17. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków bieżących w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. 

18. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków bieżących działu 600. 

19. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 (pkt 1). 

20. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 (pkt 2). 

21. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (pkt 3). 

22. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (pkt 4). 

23. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (pkt 5). 

24. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (pkt 6). 

25. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 630 rozdział 63003 paragraf 6050. 

26. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6050. 
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27. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75416 paragraf 6060. 

28. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 (pkt 11). 

29. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 (pkt 12). 

30. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 6010. 

31. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (pkt 14). 

32. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (pkt 15). 

33. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92109 paragraf 6050. 

34. Komisja opiniuje pozytywnie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina w zakresie 
wydatków majątkowych w dziale 921 rozdział 92120 paragraf 6300. 

35. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych o 50.000,00 zł na zakup 
samochodu dla Straży Miejskiej w Mosinie z wydatków bieżących. 

36. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021 na projekt oświetlenia na ul. Bocznej w Czapurach. 

37. Komisja wnioskuje o likwidację spółki Park Strzelnica. 
38. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w zakresie 

dochodów w omówionych przez komisję działach wraz z autopoprawkami i wnioskami. 
39. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w zakresie 

wydatków w omówionych przez komisję działach wraz z autopoprawkami i wnioskami. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.28.  
 
 
  protokołował                                             przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski                         (-) Waldemar Wiązek 
 
 


