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Protokół nr 85/22 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 16 sierpnia 2022 r.  
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4 

Posiedzenie otworzyła o godz. 15:35 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania, po czym przekazała prowadzenie obrad swojemu zastępcy Ewelinie 
Dudek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz goście, których listy obecności znajdują się w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami, który wraz z projektem uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 
znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− sposobu sfinansowania II etapu odwodnienia w Rogalinku w zależności od wybranej 
technologii realizacji tego zadania, 

− zmniejszenia o 500.000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę 
ul. Lema w Mosinie, 

− wykupu gruntów, 

− obsługi długu publicznego. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radna Wiesława Mania, radny Roman 
Kolankiewicz, radna Ewelina Dudek, radna Jolanta Szymczak, radna Elżbieta Jarecka, radny 
Ziemowit Maląg, radny Ryszard Rybicki i radny Andrzej Raźny. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak, projektant Tomasz Szabelski, przedstawiciel firmy Skanska Jakub 
Joschinski, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno: radny 
Adam Monikowski, radny Ziemowit Maląg, radny Andrzej Raźny i radny Dominik Michalak, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – 
wniosek nr 1 o wycofanie wszystkich nowych zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez 
Burmistrza Gminy Mosina w projekcie uchwały, po czym odrzuciła 8 głosami „przeciw”, przy 
4 głosach „za” – wniosek dotyczący niezwiększenia planu o 2.850.000,00 zł dla odwodnienia 
w Rogalinku oraz postulujący rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie zadania 
i zaktualizowanie kosztorysu oraz realizację go na bazie projektu budowlanego i kosztorysu 
inwestorskiego, a następnie przyjęła: 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 2 o pozostawienie środków na wszystkich obecnych 
pozycjach inwestycyjnych w niezmienionej wysokości z wyjątkiem dotacji na wymianę 
systemów ogrzewania, zmian na wniosek jednostek pomocniczych, zadań dotyczących 
oświetlenia, projektu ul. Piaskowej w Krosinku, wykupu gruntów, zmian dotyczących ŚDS 
oraz zakupu śmieciarek, ul. Lema i odwodnienia w Rogalinku; 10 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciw” – wniosek nr 3 o zwiększenie obligacji w celu zbilansowania budżetu po 
wprowadzonych zmianach w dniu 16 sierpnia 2022 r.; 11 głosami „za”, przy 1 głosie 
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„wstrzymującym się” – wniosek nr 4 o usunięcie z projektu uchwały pozycji dotyczącej 
dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych; 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” – 
wniosek nr 5 o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami oraz 11 głosami 
„za”, przy 1 głosie „przeciw” – wniosek nr 6 o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz 
z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o wycofanie wszystkich nowych zadań inwestycyjnych 

zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina w projekcie uchwały. 
2. Komisja wnioskuje o pozostawienie środków na wszystkich obecnych pozycjach 

inwestycyjnych w niezmienionej wysokości z wyjątkiem dotacji na wymianę systemów 
ogrzewania, zmian na wniosek jednostek pomocniczych, zadań dotyczących oświetlenia, 
projektu ul. Piaskowej w Krosinku, wykupu gruntów, zmian dotyczących ŚDS oraz zakupu 
śmieciarek, ul. Lema i odwodnienia w Rogalinku. 

3. Komisja wnioskuje o zwiększenie obligacji w celu zbilansowania budżetu po 
wprowadzonych zmianach w dniu 16 sierpnia 2022 r. 

4. Komisja wnioskuje o usunięcie z projektu uchwały pozycji dotyczącej dotacji dla 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami i przyjętymi 
wnioskami. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:15.  

protokołował przewodniczyła 

(-) Piotr Sokołowski (-) Ewelina Dudek 


