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     Data przekazania: 12.05.2021 r. 
 
  
 
   
       Pan 
       Przemysław Mieloch 
       Burmistrz Gminy Mosina  
 
 

Uprzejmie informuję, że Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej  
w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja br., przyjęła następujące wnioski: 

1. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 750 
Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin, paragrafie 4210 zakup 
materiałów i wyposażenia, kwoty 10.000,00 zł przeznaczonej na telefony systemowe 
Dworcowa. 

2. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, kwoty  
w wysokości 50.000,00 zł przeznaczonej na wydatki COVID-19, do kwoty 25.000 zł. 

3. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 801 Oświata  
i wychowanie, rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2590 dotacja podmiotowa  
z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, 
inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, dwóch pozycji 
na łączną kwotę w wysokości 900.000,00 zł. 

4. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 900 Gospodarka 
Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu, w paragrafie 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii, kwoty w wysokości 200.000,00 zł przeznaczonej na program 
„STOP SMOG”, do kwoty 100.000,00 zł. 

5. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach bieżących, w dziale 900 Gospodarka 
Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w 
paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych, kwoty w wysokości 180.000,00 zł 
przeznaczonej na przeglądy bieżące – utrzymanie oświetlenia ulic,  
do kwoty 100.000,00 zł. 

6. Komisja wnioskuje o przeznaczenie wolnych środków na: dział 921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, 
paragraf 4270 zakup usług remontowych - w wysokości 50.000,00 zł. 



7. Komisja wnioskuje o przeznaczenie 200.000,00 zł ze środków bieżących  
na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie - przy budynku 
zlokalizowanym przy ul. Krasickiego w Mosinie. 

8. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 750 
Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w paragrafie 6060 Wydatki 
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 50.000,00 zł 
przeznaczonej na 3 przełączniki sieciowe. 

9. Komisja wnioskuje o skreślenie w propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w wydatkach inwestycyjnych, w dziale 926 Kultura 
fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych, kwoty w wysokości 40.000,00 zł przeznaczonej 
na budowę boiska do siatkówki w Czapurach. 

10. Komisja wnioskuje o przeznaczenie z wolnych środków kwoty w wysokości 900.000,00 
zł na budowę ul. Kasztanowej w Mosinie, w dziale 600 Transport  
i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 Wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych. 

11. Komisja wnioskuje o dopisanie do propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
rozdysponowania wolnych środków w dziale 600, w rozdziale 60016, w paragrafie 
6050, do projektu ulicy Piotrowskiej w Daszewicach z kwotą w wysokości 80.000,00 zł 
- ul. Żwirowej. 

 
 

Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

(-) Piotr Sokołowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pan 
Jan Marciniak 
Przewodniczący 
Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
 


