
BR.0012.2.56.2021      Mosina, dnia 25 maja 2021 r. 

     Data przekazania: 25.05.2021 r. 
 
       Pan 
       Przemysław Mieloch 
       Burmistrz Gminy Mosina  
 

Uprzejmie informuję, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie  
na swoim posiedzeniu w dniu 24 maja br., przyjęła między innymi następujące wnioski: 

1. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 
Przedszkola – par. 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty - kwoty 200.000 zł. 

2. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80104 
Przedszkola – par. 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną - kwoty 250.000 zł. 

3. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – par. 4300 Zakup 
usług pozostałych – nasadzenia, zieleń - kwoty 280.000 zł. 

4. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona 
środowiska rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – par. 6230 
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych              
– kwoty 100.000 zł. 

5. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale 926 Kultura fizyczna – rozdział 92601 Obiekty 
sportowe – par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwoty 40.000 zł. 

6. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych w dziale 600 Transport 
i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne par. 6050 Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych - Budowa ul. Kasztanowej w Mosinie – o kwotę 700.000. zł 

7. Komisja wnioskuje o wykreślenie zmniejszenia wydatków dział 600 rozdz. 60016 
paragraf 6050 kwoty 150000 zł z zadania „Opracowanie projektu połączenia ulicy 
Konopnickiej z ulicą Strzelecką mostem na Kanale Mosińskim". 

8. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2021 z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami. 

9. Komisja wnioskuje o urealnienia kwot w WPF w zadaniu 1.3.1.4 od roku 2022. 
10. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z przyjętym wnioskiem. 
 

Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

          (-) Anita Ćwiklińska 

Do wiadomości:       
Pani 
Wiesława Mania 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 


