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Protokół nr 34/20 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 22 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.07 Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu 

i Finansów Ewelina Dudek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 

stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

 

Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel- Socha przedstawiła dwa 

projekty uchwał: pierwszy w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem 

Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowem i Gminą Mosina 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia 651) oraz drugi w sprawie porozumienia 

międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (linia 527). Kserokopie ww. projektów uchwał 

stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji 

obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, którego 

kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Przedstawiając ww. projekt uchwały 

między innymi wskazała, iż w budżecie gminy Mosina na rok 2020 po stronie przychodów 

zostały zapisane obligacje komunalne o wartości 19 000 000,00 zł. Następnie poinformowała, 

iż podjęcie omawianej uchwały umożliwia Burmistrzowi Gminy Mosina uruchomienie 

procedur związanych z emisją obligacji, które zazwyczaj trwają około trzech miesięcy, 

podkreślając przy tym, iż z uwagi na stan epidemii termin ten może ulec wydłużony. 

Jednocześnie wskazała, iż uchwała ta nie przewiduje jakiejkolwiek emisji innej niż ta, która 

została przewidziana w projekcie budżetu. Dodatkowo poinformowała, iż zgodnie z art. 89 

ustawy o finansach publicznych, obligacje komunalne mogą być emitowane przede wszystkim  

w celu pokrycia deficytu lub spłaty zobowiązań, które zostały już zaciągnięte. Podkreśliła przy 

tym, iż w bieżącym roku będą realizowane dwa duże przedsięwzięcia, a na pokrycie Gmina 

Mosina otrzymała dofinansowania w wysokości około 80 %, jednak zwrot tych środków 

do budżetu nastąpi dopiero w momencie zrealizowania przedsięwzięcia i uregulowania 

zobowiązań. Jednocześnie wskazała, iż rozliczenie i weryfikacja dokumentów trwa od kilku 

miesięcy do nawet dwóch lat, dlatego, aby utrzymać płynność finansową Gminy w trakcie, 

kiedy muszą być poniesione wydatki na zakończenie realizacji tych przedsięwzięć, potrzebne 

są zewnętrzne środki finansowe, które mogłyby być pozyskane właśnie w postaci obligacji. 

Ponadto wskazała, iż aby w jak najniższym stopniu generować zadłużenie Gminy, 

w omawianej uchwale  przewidziano, aż sześć serii, które mają umożliwić elastyczne działanie, 

a co się z tym wiąże, możliwość nieuruchamiania wszystkich transzy. Następnie wraz 

z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką udzieliła odpowiedzi 

na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, jakie dwa zadania inwestycyjne będą 

realizowane przez Gminę Mosina, na które niezbędne są środki zewnętrzne w postaci obligacji, 

(pierwsze przedsięwzięcie dotyczy budowy zbiornika, natomiast drugie: realizacji projektu 

”Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”); wskazania kwoty 

dofinansowania tych inwestycji; wskazania na jakim etapie jest inwestycja związana z budową 

węzłów przesiadkowych, czy inwestycja ta zostanie zakończona w tym roku, jeżeli tak 

to w jakim miesiącu; wskazania dokładnych terminów rozliczenia tej inwestycji; wskazania, 

czy wykonawca  po uzyskaniu wszystkich pozwoleń może zawnioskować o aneksowanie 

umowy i zwiększenie środków na tę inwestycję; wskazania, na jakie inne inwestycje, poza 
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wyżej wymienionymi,  przeznaczone są środki z obligacji; wskazania, czy w ramach budżetu 

analizowano zmniejszenie wydatków bieżących. 

Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat emisji obligacji przez Gminę Mosina. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 

innymi: wskazania, jakie dodatkowe środki finansowe z budżetu musi wydać Gmina Mosina 

na działania związane z epidemią; wskazania, jakie na dzień dzisiejszy Gmina Mosina ma 

mniejsze wpływy z podatku PIT, CIT i VAT; wskazania, czy pierwsza i druga seria obligacji 

zaciągana jest na konkretny cel, a pozostałe serie zaciągane są na wszelki wypadek.  

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat emisji obligacji, 

wyemitowania tych obligacji w transzach oraz sposobu ich przeznaczenia. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”  – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

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

„wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą 

Komorniki, Miastem Puszczykowem i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego. Ponadto ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 12 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 

w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą 

Kórnik oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji, 

informując przy tym o wskazaniach Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kserokopia 

ww. projektu uchwały stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie przedstawił projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Ponadto 

odniósł się do wniosku Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, 

aby do projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji, 

wprowadzić zapisy, które umożliwią mieszkańcom składanie deklaracji w formie 

elektronicznej.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur ustosunkowała się 

do wypowiedzi Zastępcy Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Radosława Łucki, a następnie wycofała swój wniosek. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 

komunalne, w kompostowniku przydomowym, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu.  

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  

– wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz warunków i trybu składania deklaracji. Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 

12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto ww. komisja stała Rady Miejskiej 

w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 6 dotyczący 
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zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady 

komunalne, w kompostowniku przydomowym. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła wraz z autopoprawkami projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, którego kserokopia wraz z wyjaśnieniami 

do uzasadnienia projektu uchwały stanowi załącznik niniejszego protokołu. Burmistrz Gminy 

Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi: 

wskazania dlaczego w załączniku inwestycyjnym nr 7 uwzględniona jest pozycja dotycząca 

budowy przeprawy mostowej na Kanale Mosińskim w ciągu ulicy Harcerskiej/Łaziennej skoro 

mieszkańcy gminy Mosina wystosowali w tej sprawie stosowną petycje.  

Radny Dominik Michalak złożył wniosek o wykreślenie z załącznika inwestycyjnego 

nr 7 pozycji dotyczącej budowy przeprawy mostowej przez Kanał Mosiński w ciągu ulicy 

Harcerskiej/Łaziennej. 

Radna Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat przedstawiania przez Burmistrza Gminy 

Mosina propozycji zmian do projektu omawianej uchwały podczas posiedzenia komisji 

i  na temat braku możliwości ich przeanalizowania.  

Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat przedstawionych zmian budżetowych. 

Jednocześnie zadał pytanie dotyczące wskazania, czy podana w wyjaśnieniach do uzasadnienia 

omawianego projektu uchwały kwota 18 000,00 zł, przeniesiona ze środków niewygasających 

i uwzględniona dla zadania pod nazwą Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie, to kwota 

obejmująca całość projektu i czy projekt ten będzie zapłacony po zakończeniu prac 

projektowych czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz czy w ramach tej kwoty 

uwzględniona jest budowa 2 słupów z lampami w związku ze zwiększeniem zakresu projektu 

o rozbudowę istniejącego oświetlenia.   

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka. 

Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła 

odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania przyczyn zdjęcia środków 

finansowych z zadania polegającego na budowie i przebudowie ulicy Łaziennej i Kanałowej 

w Mosinie; wskazania, jak wygląda kwestia zapisu w budżecie zadań polegających na projekcie 

ulicy Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku; wskazania, czy Gmina Mosina stara się 

o dofinansowanie na odwodnienie ulicy Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku; wskazania, 

czy na najbliższej sesji Burmistrz Gminy Mosina może przekazać informację na jakim etapie 

jest ww. sprawa.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Dominika 

Michalaka dotyczącej między innymi wniosku o wykreślenie z załącznika inwestycyjnego 

nr 7 pozycji dotyczącej budowy przeprawy mostowej przez Kanał Mosiński w ciągu ulicy 

Harcerskiej/Łaziennej oraz do kwestii związanej ze projektem budowy mostu przy 

ul. Krasickiego w Mosinie. Następnie wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką 

udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy prace projektowe 

ulicy Piaskowej w Mosinie zostały już zakończone; wskazania, czy projektowanie przystani 

żeglarskiej nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim zostało wstrzymane, a jeżeli nie, to czy 

projekt jest już gotowy. 

Radny Waldemar Wiązek odniósł się do kwestii projektowania i budowy mostu przy ulicy 

Krasickiego, planowanych środków finansowych na ten cel oraz do kwestii ograniczenia 

nośności tego mostu.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego 

Waldemara Wiązka. 
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Radny Arkadiusz Cebulski odnosząc się do pytania dotyczącego projektowania przystani 

żeglarskiej nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim poinformował między innymi, iż są już 

spełnione wszystkie formalności związane z projektem i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem 

Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania 

przyczyn zwiększenia dochodów w dziale 801 o kwotę 1.625.000,00 zł, które dokonano 

na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r.; wskazania 

na co przeznaczone są środki w ramach realizacji programu „Dobry start” oraz wskazania kogo 

dotyczy ten program; wskazania, czy jest wykonany projekt na modernizację świetlicy 

wiejskiej w Sowinkach, czy jest pozwolenie na budowę oraz czy jest już ten projekt zapłacony. 

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zmian 

w przepisach budowlanych odnośnie parametrów ocieplenia, w związku z którymi musi zostać 

zaktualizowany projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Sowinkach. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania odniosła się do projektu zmian uchwały budżetowej 

i  wycofania się z inwestycji polegającej na zainstalowaniu wentylacji na Sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej nr 1. 

Radna Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat przedstawionych autopoprawek 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, podkreślając przy 

tym, iż mają one znaczący wpływ na kształt omawianej uchwały. Jednocześnie  przedstawiła  

swoje uwagi do zaproponowanych zmian. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do uwag przedstawionych przez radną 

Elżbietę Jarecką. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania wskazała, iż z uwagi na konieczność kompleksowego 

omówienia przedłożonych Komisji Budżetu i Finansów projektów uchwał, na dzisiejszym 

posiedzeniu nie będzie omówiony temat dotyczący analizy informacji o wynikach 

ekonomiczno-finansowych gminnych spółek prawa handlowego /ZUK, PUK/ za rok 2019. 

Radny Andrzej Raźny wskazał, iż w materiałach dotyczących ww. tematu nie ma informacji 

dotyczących rachunku zysku i strat Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na koniec 

2019 r.  

Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat dokonania przeniesień w planie wydatków 

majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w zakresie zmniejszenia zabezpieczenia 

środków finansowych na zadanie pod nazwą: Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, 

Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie oraz zwiększenia zabezpieczenia środków 

finansowych na zadanie pod nazwą: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych 

na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które 

dotyczyły między innymi: wskazania wyboru firmy, która przedstawiła ofertę na opracowanie 

dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacji AQUANET, 

drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych oraz wskazania, czy firma 

ta będzie współpracowała z Gminą Mosina odnośnie koncepcji dotyczącej włączenia 

do systemu kanalizacji AQUANET. Jednocześnie odniósł się do kwestii zmniejszenia 

zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pod nazwą: Wodociąg gminny w Rogalinku, 

Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie oraz udzielił odpowiedzi 

na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, kiedy AQUANET przystąpi 

do realizacji magistrali wodociągowej od strony Kórnika, z której będzie zwodociągowane 

Mieczewo.  

W trakcie tej wypowiedzi, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuściła radna Elżbieta 

Jarecka, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 12 członków wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
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Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat dwóch koncepcji 

budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej 

opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową 

dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, 

Radzewic, Mieczewa, na temat problemów związanych z ujęciem wody na „zawarciu” 

oraz na temat przyłączenia Mieczewa do magistrali wodociągowej od strony Kórnika.  

W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Adam 

Monikowski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 11 członków wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch  wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą 

Cynką udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, z czego 

wynika zmniejszenie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,  na realizację zadania 

pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów 

i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy); wskazania, czego dotyczą zadania, 

które powodują zwiększenie planu finansowego w dziale 750 Administracja publiczna, a które 

zapisane są pod nazwą: umowa zlecenie na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej 

kwalifikacji technologiczno-technicznej wybranych obiektów, urządzeń i instalacji 

wyposażenia ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody „Mosina” w aspekcie pełnienia swojej 

funkcji, jak i przynależności budowlanej, w związku z roszczeniami Aquanet w sprawie 

ustalenia nadpłat w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz pod nazwą planowanie 

udzielenia zlecenia na wykonanie ekspertyzy technicznej w związku z wnioskiem o ustalenie 

nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych przez firmę Xella Polska Sp. z o.o.; 

wskazania co Aquanet kwestionuje i o jaką kwotę chodzi. 

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

Aquanetu w sprawie ustalenia nadpłat w podatku od nieruchomości osób prawnych 

oraz na temat wniosku o ustalenie nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych 

przez firmę Xella Polska Sp. z o. o., a także na temat  działań Gminy Mosina w tym zakresie.  

W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Waldemar 

Wiązek, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 10 członków wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu 

rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.  

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 10 głosami „za”– wniosek nr 7 

dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania 

i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych. Następnie Komisja Budżetu 

i Finansów przyjęła 6 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

– wniosek nr 8 w sprawie wykreślenia z załącznika inwestycyjnego nr 7 pozycji dotyczącej 

budowy przeprawy mostowej przez Kanał Mosiński w ciągu ulicy Harcerskiej/Łaziennej. 

Ponadto ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” – wniosek nr 9 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z wprowadzonymi 

autopoprawkami oraz z uwzględnieniem podjętego wniosku komisji. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 

między innymi: wskazania, kiedy zostanie zaktualizowany WPF w zakresie pozycji 

inwestycyjnych takich jak budowa basenu. 
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Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” – wniosek nr 10 w dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania poinformowała, iż powiadomiła 

panią Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o., iż na dzisiejszym posiedzeniu nie będzie omawiany temat dotyczący analizy 

informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych gminnych spółek prawa handlowego /ZUK, 

PUK/ za rok 2019. Jednocześnie poinformowała, iż uzyskała informacje, iż do Biura Rady 

Miejskiej w Mosinie przesłane zostaną sprawozdania zarządów obu spółek.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 

miedzy innymi: wskazania, czy planowane są nabory na wolne stanowiska do Urzędu 

Miejskiego w Mosinie oraz wskazania, kiedy zostanie przekazany Radzie Miejskiej w Mosinie 

Raport o stanie Gminy Mosina za 2019 rok. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowem 

i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 

i trybu składania deklaracji.  

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, 

stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym. 

7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu 

postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych. 

8. Komisja wnioskuje o wykreślenie z załącznika inwestycyjnego nr 7 pozycji dotyczącej 

budowy przeprawy mostowej przez Kanał Mosiński w ciągu ulicy Harcerskiej/Łaziennej 

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

na rok 2020 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami oraz z uwzględnieniem podjętego 

wniosku komisji. 

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

Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.58.  

 

 

   protokołował                     przewodniczyła                     przewodniczyła 

 

 (-) Anita Ćwiklińska                (-) Ewelina Dudek                     (-) Wiesława Mania          


