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Data wpływu: 11.07.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0003.662.2022 

       Pan  
       Dominik Michalak 
       Przewodniczący Rady Miejskiej  
       w Mosinie 
 
Dotyczy: zapytania radnego Łukasza Kasprowicza z dnia 24 czerwca 2022r. (nr sprawy 
BR.0003.662.2022) 
Ad 1. 

Dla osób sprawujących funkcję publiczną, wobec których stosunek pracy nawiązuje 
się w oparciu o powołanie, zasady wynagradzania określone są w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów  
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ostatnio znowelizowane dnia 25 
października 2021 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1960). 

Na podstawie zmienionych ww. przepisów, regulacje płac dla kadry zarządzającej 
nastąpiły ze skutkiem od stycznia 2022r. Informacja o stanie majątkowym, w tym o 
dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia, udostępniana jest przez ww. osoby według 
przepisów Art. 24h Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079). Jednocześnie przypominam, że na stanowisku sekretarza 
nastąpiła zmiana obsady od 1 stycznia 2022r., co oznacza nawiązanie nowego stosunku 
pracy. 

Dla pozostałych pytań w tym zagadnieniu, podtrzymuję wyczerpujące odpowiedzi 
udzielone w piśmie SG.0003.7.2022 DT z dnia 10 czerwca 2022r. 

 
Ad 2.  

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/258/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 
2020r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kompleksowej 
kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji projektu „Niskoemisyjne 
przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” w miesiącach wrzesień – grudzień 2020r. 
zostały przeprowadzone posiedzenia Komisji Rewizyjnej wraz z przekazaniem dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej kontroli zadań inwestycyjnych w trzech 
lokalizacjach (Pecna, Drużyna i Mosina). W dokumentacji zostały również zawarte 
dokumenty dotyczące biletomatów. Zatem kompletna dokumentacja dotycząca realizacji 
zadań polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych, w tym biletomatów, jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie 
(Komisja Rewizyjna). 

Biletomaty w zintegrowanych węzłach przesiadkowych w Pecnej, Drużynie i Mosinie, 
zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej, dla których Gmina Mosina uzyskała 
pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem podczas robót budowlanych przepustów do 
podłączenia biletomatów i miejscem na zabezpieczenia różnicowo-prądowe w szafkach 
elektrycznych. Zakres wykonania był zgodny z decyzją podjętą przez Burmistrza Gminy 
Mosina na podstawie pisma Stowarzyszenia Metropolia Poznań  o sygn. 
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SMP.ZIT.0420.6.2019 z dnia 27.02.2019r., z którego treści wynika, iż „operator Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. planuje w najbliższych latach 
sukcesywnie montować biletomaty na węzłach przesiadkowych utworzonych w Metropolii 
Poznań”. I dalej, zwracające się z prośbą do członków Rady Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań o „stworzenie odpowiednich warunków do posadowienia biletomatów i 
podciągnięcie przyłącza energetycznego do węzła przesiadkowego”. 

Burmistrz nie posiada informacji kiedy nastąpi montaż urządzeń – biletomatów na 
zintegrowanych węzłach przesiadkowych. 
Ad 3. 

Informuję, że nagrody uznaniowe, o których mowa w odpowiedzi z dnia 10 czerwca 
2022r. (SG.0003.7.2022 DT) nie dotyczą osób na stanowisku zastępcy burmistrza, skarbnika 
czy sekretarza.  

Dla pozostałej części pytań zawartych w tym zagadnieniu, podtrzymuję odmowę 
uszczegółowienia informacji, mając na względzie ochronę dóbr osobistych pracowników, 
których nagrody dotyczą. 

 
 

Z poważaniem  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 

Sprawę prowadzi 

Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554 


