
 

 

Protokół nr 37/20 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Spraw 

Społecznych i Promocji oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2020 r.,  

w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.07 Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Promocji Roman Kolankiewicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz goście według załączonych list 
obecności. 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił ogólne informacje na temat 
raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 rok, po czym wraz z Sekretarzem Gminy Mosina 
Moniką Kujawską, Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką, Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
sposobu przygotowania raportu o stanie Gminy Mosina za 2019 rok oraz wyjaśnienia pojęć: 
wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne, wskazania kto jest 
koordynatorem w administracji publicznej, funkcjonowania ortofotomapy w geoportalu, 
wskazania skąd wzięły się ułamki przy określeniu konkursów oświatowych oraz wskazania 
przedszkola prywatnego w Krośnie, które ma zostać zamienione na publiczne.  
Następnie kolejno: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, radny Jan 
Marciniak, radny Marcin Ługawiak, prowadzący obrady Roman Kolankiewicz, radny Andrzej 
Raźny oraz radny Waldemar Wiązek przedstawili swoje uwagi dotyczące zawartości i formy 
raportu o stanie Gminy Mosina, a Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch  
wraz z Sekretarzem Gminy Mosina Moniką Kujawską ustosunkował się do nich. 
Przewodniczący obrad Roman Kolankiewicz zaproponował, aby Burmistrz Gminy Mosina 
sporządził erratę dotyczącą błędów, jakie znalazły się w raporcie o stanie Gminy Mosina  
za 2019 rok. 
W trakcie tej dyskusji, salę obrad opuściła radna Wiesława Mania, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków Komisji Budżetu i Finansów. 
Prowadzący obrady Roman Kolankiewicz zaproponował, aby Rada Miejska w Mosinie 
dokonała zmiany uchwały dotyczącej wymogów raportu o stanie gminy.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, że Rada 
Miejska w Mosinie może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie 
długości wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czy innych w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie. 
Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Tomaszem Łukowiakiem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi 
dotyczyły: rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego ul. Gałczyńskiego i ul. Leśmiana w Mosinie, 
wyznaczenia objazdów na czas remontu ul. Leszczyńskiej w Mosinie, wskazania przyczyn,  
dla których podczas budowy nowego mostu na Warcie w Rogalinku na starym moście ma 
odbywać się ruch wahadłowy oraz wskazania, czy ogłoszono przetarg na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Rogalinie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.48.  
 
  protokołował      przewodniczyła      przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski               (-) Wiesława Mania       (-) Roman Kolankiewicz 


