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        Szanowny Pan 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Mosinie  

                                                  

dotyczy: interpelacji radnej Elżbiety Jareckiej z dnia 28 marca 2022 r. (nr sprawy BR 

0003.637.2022) 

 

Odpowiadając na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Mosinie - pani Elżbiety Jareckiej                 

z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie publikowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina dotyczących 

zmiany budżetu informuję, że wszystkie zarządzenia dotyczące zmian w zakresie budżetu 

systematycznie publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:  Strona Główna » 

Biuletyn Informacji Publicznej » Organy gminy » Burmistrz » Rejestr zarządzeń. Informacja o dacie  

publikacji każdego zarządzenia znajduje się pod plikiem z jego treścią.  Dodatkowo uzupełniono 

zakładkę Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Budżet gminy również o zmiany         

w budżecie wniesione nie tylko uchwałami, ale i zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina w sprawie 

zmiany budżetu.  

Ponadto wyjaśniam, że w okresie od 14 lutego 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. nie 

wprowadzono żadnego zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmiany budżetu. Brak 

ciągłości w projekcie uchwały z 29 marca 2022 r. w odniesieniu do uchwały podjętej w dniu 14 lutego 

2022 r., w zakresie rozdziału 75421 – Zarzadzanie kryzysowe, wynikał z funkcjonowania w obiegu 

jednocześnie dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu. W związku z koniecznością 

zapewnienia finansowania pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, będącej skutkiem konfliktu zbrojnego 

na terytorium tego państwa, został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, który 

miał być procedowany na sesji nadzwyczajnej, której termin miał być wcześniejszy niż sesji planowej 

w miesiącu marcu tj. 29 marca 2022 r. Wszelkie zapisy w uchwale budżetowej Gminy Mosina na rok 

2022 zostały ujednolicone poprzez uchwałę Nr LXIII/537/22 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie 

zmiany budżetu podjętą w dniu 29 marca 2022 r.  

   

  Z poważaniem 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
 

 

  

Otrzymują: 

1. Adresat – 1 egz., 

2. Rk -a/a w miejscu – 1 egz. 

Do wiadomości: 

1. Pani Elżbieta Jarecka – Radny Rady Miejskiej w Mosinie – 1 egz., 

2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu – 1 egz. 

http://bip.mosina.pl/bip/jednostki-organizacyjne/urzad/nazwa-dane-teleadresowe.html
http://bip.mosina.pl/bip.html
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy.html
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz.html
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen.html
http://bip.mosina.pl/bip/jednostki-organizacyjne/urzad/nazwa-dane-teleadresowe.html
http://bip.mosina.pl/bip.html
http://bip.mosina.pl/bip/prawo.html

