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Protokół nr 35/20 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 9 lipca 2020 r. w trybie zdalnym 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 16.08 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: 

 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, 

przedstawił zmiany jakie wprowadzone zostały do projektu uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w związku z uchwałą Nr 14/627/2020 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 r., stwierdzającej nieważność  uchwały 

NR XXVIII/215/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, podkreślając przy tym, iż pozostała zasadnicza część tej uchwały 

pozostała bez zmian. Kserokopia ww. projekt uchwał stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

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

dotyczący  pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo, podkreślając przy tym, iż uchwała 

dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Puszczykowo w formie dotacji celowej w wysokości 

50 %  przewidywanych kosztów remontu mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu 

ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie. Jednocześnie między innymi wskazał, iż uchwała 

w sprawie pomocy finansowej Miastu Puszczykowo w ww. zakresie została już podjęta przez 

Radę Miejską w Mosinie w miesiącu kwietniu br., jednak po przeprocedowaniu przez  Miasto 

Puszczykowo zapytań ofertowych dotyczących remontu mostu okazało się, iż konieczne jest  

zwiększenie przez Gminę Mosina wysokości dotacji celowej na realizacje tego zadania. 

Komisja Budżetu i finansów przeprowadziła dyskusję dotycząca omówionego projektu 

uchwały w trakcie której między innymi; 

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do informacji 

zawartych w uzasadnieniu uchwały tj. ”Most przez Kanał Mosiński na przedłużeniu 

ul. Nadwarciańskiej, w Puszczykowie położony jest na terenie gminy miejskiej Puszczykowo. 

Służy natomiast w głównej mierze mieszkańcom gminy Mosina ułatwiając komunikację 

z południowo – wschodnią częścią Mosiny w kierunku gminy Kórnik. Ponadto przez powyższy 

most przebiega turystyczna trasa rowerowa”, wskazując między innymi, iż z upublicznionej  

przez Miasto Puszczykowo dokumentacji ofertowej dotyczącej realizacji zadania polegającego 

na remoncie tego mostu wynika, iż most ten nie będzie służyć do komunikacji samochodowej, 

co w jej ocenie sugeruje uzasadnienie omawianego projektu uchwały. Jednocześnie wskazała, 

iż w dokumentacji przetargowej zapisane jest między innymi, iż elementem tego zamówienia 

jest wykonanie tabliczki zakaz wjazdu B-2, z zapisem, iż zakaz nie dotyczy ciągników 

oraz wykonania barierki z kłódką uniemożliwiającej przejazd. Ponadto wskazała, iż w jej 

ocenie błędem jest wskazanie w uzasadnieniu projektu uchwały, iż most służy w głównej 

mierze mieszkańcom gminy Mosina ułatwiając komunikację z południowo – wschodnią 
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częścią Mosiny w kierunku gminy Kórnik, gdyż z tego mostu korzystają głównie mieszkańcy 

Osiedla nr 4, które nie jest południowo – wschodnią częścią miasta; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur wskazując między innymi, 

iż podczas rozmów z Miastem Puszczykowo, które dotyczyły remontu tego most, jednym 

z podnoszonych argumentów oprócz tego, że z mostu korzystają mieszkańcy Gminy Mosina, 

była kwestia korzystania z tego mostu przez rolników z Rogalinka, którzy aby nie przejeżdżać 

przez całe miasto Mosina przejeżdżają przez most. Jednocześnie wskazał, iż w  rozmowach 

z Miastem Puszczykowo nie było podnoszone, że most ten będzie zamykany na kłódkę  

i że będzie ograniczenie do przejazdu tylko dla pojazdów rolniczych; 

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur  wskazał, iż w jej ocenie 

wpisane w zamówienie przez Miasto Puszczykowo ww. elementów świadczy o zamiarach 

Miasta Puszczykowa i zapewnieniu  przejazdu dla rolników, dla  pieszych i rowerzystów, 

natomiast osoby poruszające  się samochodem są z tego wyłączone. Jednocześnie wskazała, 

iż uzasadnienie omawianego projektu uchwały powinno zostać doprecyzowane; 

- Radny Arkadiusz Cebulski odniósł się do wypowiedzi Przewodniczące Rady Miejskiej 

w Mosinie Małgorzaty Kaptur wskazując między innymi, iż od kiedy pamięta to most ten służył  

rolnikom i był tam zakaz ruch z wyłączeniem maszyn rolniczych i że most ten nie ma znaczenia 

dla ruchu komunikacyjnego;  

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi 

radnego Arkadiusza Cebulskiego; 

- Radny Waldemar Wiązek wyraził swoje zdanie odnośnie funkcjonowania mostu, wskazując 

przy tym, iż Gmina Mosina ponosiła już koszty na remonty tego mostu. Jednocześnie    wskazał, 

iż most ten jest skrótem komunikacyjnym dla mieszkańców gminy Mosiny, oraz że w jego 

ocenie most ten powinien być ogólnodostępny.  Następnie odniósł się do treści uzasadnienia 

omawianego projektu uchwały; 

- Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat tego kto powinien korzystać z tego 

mostu, podkreślając przy tym, iż powinny zostać ustalone z Miastem Puszczykowo konkretne 

ograniczenia dotyczące korzystania z tego mostu. Następnie między innymi wskazał, iż zgadza 

się z wypowiedzią Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur odnośnie 

konieczności dokonania zmian w uzasadnieniu projektu uchwały, wskazując przy tym, 

iż w  uzasadnieniu uchwały powinien znajdować się zapis „służy natomiast mieszkańcom 

gminy Mosina bowiem przez powyższy most przebiega turystyczna trasa rowerowa”; 

- Radny Jan Marciniak zadał pytania, które  dotyczyły między innymi:  wskazania, czy droga 

idąca od ul. Mocka przed mostem oraz jej dalszy ciąg za mostem  jest  drogą publiczna i czy 

ta droga posiada swój numer geodezyjny; wskazania, czy  realizacja tej inwestycji ustalona jest 

z Wodami Polskimi i jaka jest rola Wód Polskich w tej inwestycji; wskazania, kto po realizacji 

inwestycji będzie utrzymywał most i drogi dojazdowe do mostu oraz  czy w tym kierunku  

prowadzone są rozmowy z Miastem Puszczykowo; wskazania, czy droga dojazdowa do mostu 

na jakiejś długości będzie utwardzona; wskazania, czy kwoty które przekazują na remont 

Gmina Mosina i Miasto Puszczykowo przeznaczone będą na remont i na inne kwestie związane 

z tym przedsięwzięciem; 

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur  odniosła się do propozycji 

zmian zapisu w uzasadnieniu omawianego projektu uchwały przedstawionej przez radnego  

Andrzeja Raźnego, podkreślając przy tym między innymi, iż w jej ocenie z uzasadnienia  

projektu uchwały powinno zostać wykreślone w całości zdanie, które mówi o znaczeniu 

komunikacyjnym  dla południowo – wschodniej części Mosiny. Następnie odnosząc się 

do zapytań radnego Jan Marciniaka wskazała, iż w jej oceni ciąg idący od most do ulicy 

Targowej nie stanowi wytyczonej geodezyjnej działki  drogowej; 
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- Radny Jan Marciniak zadał pytanie, które dotyczyło wskazania, czy wiadomo kto jest 

właścicielem gruntów, po których biegnie droga z  jednej i drugiej strony mostu; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odnosząc się do zapytań radnego Jana 

Marciniaka wskazał między innymi, iż kwota przekazana przez Gminę Mosina i Miasto 

Puszczykowo przeznaczona będzie na remont mostu oraz przyczółku mostu. Następnie 

poinformował, iż głównym zadaniem mostu jest umożliwienie rolnikom dostępu do pól, 

podkreślając przy tym, iż rozmowy z Miastem Puszczykowem podjęto po rozmowach 

z   Sołtysem i rolnikami z Rogalinka. Następnie między innymi wskazał, iż działka drogowa 

wytyczona jest od strony drogi wojewódzkiej, natomiast  po stronie gminy Mosina nie ma 

wytyczonej działki drogowej. Jednocześnie poinformował, iż droga ta jest drogą tzw. 

zwyczajowo przyjętą, oraz że trasa ta stanowi drogę rowerową wokół Poznania. Ponadto 

wskazał na propozycję wprowadzenia autopoprawki do uzasadnienia omawianego projektu 

uchwały tj. usunięcia  z uzasadnienia sformułowania ”ułatwiając komunikację z południowo – 

wschodnią częścią Mosiny w kierunku gminy Kórnik”. Następnie odnosząc się do zapytań 

radnego Jana Marciniaka wskazał między innymi, iż  z prowadzonych rozmów Gminy Mosina 

z Miastem Puszczykowo wynikało, iż Miasto Puszczykowo miało świadomość, że jest to most 

na kanale, za który odpowiedzialne są Wody Polskie i że przeprowadziło rozmawiał na ten 

temat z Wodami Polskimi. Jednocześnie wskazał, iż aktualnie nie ma porozumienia z Miastem 

Puszczykowem w sprawie dalszego utrzymania mostu; 

- Radny Łukasz Kasprowicz wskazał, iż uzyskał informację od Przewodniczącego Rady Miasta 

Puszczykowa, iż radni Miasta Puszczykowa wyrazili zgodę na przekazanie środków 

finansowych na remont mostu pod warunkiem, iż przez most odbywać się będzie ruch 

turystyczny oraz że będzie on służył rolnikom, natomiast nie będzie przez niego  prowadzony 

ruch samochodowy. Jednocześnie wskazał między innymi, iż w jego ocenie z uzasadnienia 

uchwały należy wykreślić zapis dotyczący wskazania iż most ma służyć jako szlak 

komunikacyjny. Następnie poinformował, iż uzyskał informację od Przewodniczącego Rady 

Miasta Puszczykowa, iż Miasto Puszczykowo uzgodniło kwestie remontu mostu z Wodami 

Polskimi i dopełniło formalności w tym zakresie; 

- Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza dotyczącej 

kwestii dalszego utrzymania mostu; 

- Prowadząca obrady Wiesława Mania odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka 

wskazała, iż w uzasadnieniu projektu uchwały wskazane jest, iż warunki współpracy pomiędzy 

Gminami zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo, a Gminą 

Mosina; 

- Radny Arkadiusz Cebulski wskazał, iż w jego ocenie w uzasadnieniu uchwały poza zapisem, 

że przez most przebiega turystyczna trasa rowerowa powinien znajdować się również zapis, 

iż  most służy rolnikom; 

- Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazał, iż w jej ocenie w uzasadnieniu uchwały 

powinien  znajdować się również zapis, iż most służy jako dojazd do pól i łąk; 

- Radna Elżbieta Jarecka wskazała, iż w uzasadnieniu uchwały powinien znajdować się zapis, 

że most służy mieszkańcom gminy Mosina, podkreślając przy tym, iż inwestycja realizowana 

będzie na terenie miasta Puszczykowa, a nie Gminy Mosina i zapis ten może mieć znaczenie 

w kontekście dalszego porozumienia z Miastem Puszczykowo; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak ponowił wcześniej przedstawioną 

propozycje wprowadzenia autopoprawki do uzasadnienia omawianego projektu uchwały; 

- Prowadząca obrady Wiesława Mania wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie 

Małgorzatą Kaptur odniosły się do propozycji Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza 

Łukowiaka; 

- Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi radnej Elżbiety Jareckiej. 
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 

13 głosami „za”  – wniosek nr 2 w sprawie dokonania zmiany w uzasadnienie uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo tj. zapis: "Służy natomiast 

w głównej mierze mieszkańcom gminy Mosina ułatwiając komunikację z południowo- 

wschodnią częścią Mosiny w kierunku gminy Kórnik" zmienia się na " Służy natomiast 

w głównej mierze mieszkańcom gminy Mosina jako dojazd do pól i łąk". Następnie 

ww. komisja przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami ”za” – wniosek nr 3 dotyczący  

pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Puszczykowo z przyjętym wnioskiem. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 

na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Komisja wnioskuje o dokonania zmiany w uzasadnienie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Puszczykowo tj. zapis: "Służy natomiast w głównej mierze 

mieszkańcom gminy Mosina ułatwiając komunikację z południowo- wschodnią częścią 

Mosiny w kierunku gminy Kórnik" zmienia się na " Służy natomiast w głównej mierze 

mieszkańcom gminy Mosina jako dojazd do pól i łąk". 

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

Miastu Puszczykowo. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.02.  

 

 

   protokołował                                                                       przewodniczyła 

 

(-) Anita Ćwiklińska                                      (-) Wiesława Mania          
 

 

 


