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Protokół nr 29/20 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.07 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 

Rady Miejskiej w Mosinie: Wiesława Mania, Ewelina Dudek, Arkadiusz Cebulski, Elżbieta 

Jarecka, Małgorzata Kaptur, Jan Marciniak, Dominik Michalak, Adam Monikowski, Andrzej 

Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak i Czesław Tomczak oraz goście: Burmistrz 

Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, Audytor wewnętrzny 

Justyna Kaczmarczyk, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Anna Pawlicka-Różańska, 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

oraz radny Łukasz Kasprowicz.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawkami, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. 

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli radni: 

Arkadiusz Cebulski, Ryszard Rybicki i Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu 

brało udział 11 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, że nie otrzymał pisemnej odpowiedzi na większość 

swoich pytań do przedmiotowego projektu uchwały. 

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 

Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 12 członków wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem, 

Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem i Kierownikiem Referatu Mienia 

Komunalnego Anną Pawlicką-Różańską udzieliła odpowiedzi na pytania, które między 

innymi dotyczyły: wskazania wydatków bieżących zwiększających deficyt budżetu Gminy 

Mosina na rok 2020, wskazania, czy w lutym 2020 r. w uchwale zmieniającej budżet Gminy 

Mosina na rok 2020 nie powinien być już wykazywany deficyt, wskazania przyczyn,  

dla których w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020  

znalazła się propozycja przekazania 100.000,00 zł Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia  

w Poznaniu, wskazania przyczyn, dla których Skarbnik Gminy Mosina otrzymała pytania 

radnego Jana Marciniaka dopiero w dniu dzisiejszym, o godz. 15.30, przekazania kopii 

projektu listu intencyjnego w sprawie „czerwonki-bis” oraz obwodnicy wschodniej, 

wskazania, czy ustalono z WZDW, z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego kwestię 

związane z wykupem gruntów i odszkodowań, całościowych nakładów na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku i wskazania potrzeby 

realizacji przedmiotowej inwestycji, potrzeby przeznaczenia 25.000,00 zł na wymianę/remont 

podwozia przyczepy OSP Mosina, wskazania, czy istnieje możliwość wykorzystywania wody 

ze zbiornika wodnego na Nowym Krośnie, przy ul. Leśmiana, do celów gospodarczych  

i wskazania, czy woda z niego popłynie bezpośrednio do Warty, czy trzeba będzie 

wybudować separator, zmniejszenia dochodów o 15.753,00 zł w ramach podatków, 

zmniejszenia subwencji oświatowej o przeszło 414.000,00 zł i konsekwencji z tego 
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wynikających, możliwości zmniejszenia wydatków na koszty utrzymania placówek 

oświatowych i Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz potrzeby ograniczenia wydatków 

inwestycyjnych, środków finansowych przeznaczonych na nagrody jubileuszowe i odprawę 

emerytalną oraz urzędników, którzy mają je otrzymać, remontu budynku w Pecnej  

przy ul. Głównej i problemu związanego z dostępem mieszkańców do ich dokumentacji 

medycznej po przychodni zdrowia, która w tym budynku funkcjonowała oraz problemu 

związanego z nielegalnie zbudowaną skarpą na gruncie gminnym w Czapurach.  

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat poprawy 

sposobu informowania radnych i komunikacji między radnymi a Burmistrzem Gminy Mosina 

i Urzędem Miejskim w Mosinie, na temat sposobów przeciwdziałania skutkom suszy,  

na temat projektów kładki na Kanale Mosińskim w Krosinku i kosztów jej budowy, na temat 

propozycji udzielenia dotacji przeznaczonej na Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, 

na temat potrzeby przeznaczenia środków finansowych dla Szpitala w Puszczykowie  

na zakupy dodatkowego sprzętu związanego z epidemią koronawirusa, na temat propozycji 

zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w projekcie uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2020, na temat potrzeby kontynuacji działań mających na celu 

likwidację „korków drogowych” w Mosinie oraz na temat wniosków zgłoszonych przez 

poszczególnych radnych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2020. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: wniosek nr 1  

o przeznaczenie kwoty w wysokości 30.000,00 zł dla Szpitala w Puszczykowie na zakup 

defibrylatora, przy wykreśleniu 100.000,00 zł dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia  

w Poznaniu – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, wniosek nr 2 o zabezpieczenie 

25.000,00 zł na wymianę/remont podwozia przyczepy OSP Mosina z pozycji dotyczącej 

dotacji dla szpitala na ul. Szwajcarskiej – 11 głosami „za”, przy 1 głosie  

„wstrzymującym się”, wniosek nr 3 o skreślenie 129.468,00 zł z działu Administracja 

publiczna i przeznaczenie na ten cel środków z zaplanowanych na ten rok nagród – 5 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 4 o skreślenie  

w dziale Kultura 40.000,00 zł – 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 7 głosach 

„wstrzymujących się”, wniosek nr 5 o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji i sesji 

Rady Miejskiej w Mosinie, cięć w budżecie wynikających z niższych wydatków w oświacie, 

urzędzie, MOK, OSiR wynikających ze zdalnej pracy, braku imprez, wystaw, mniejszego 

zużycia środków czystości, energii, wody, gazu – jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, 

wniosek nr 6 o przygotowanie pakietu uchwał pomocowych dla firm i mieszkańców  

– jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 7 o dokonanie cięć budżetowych  

w budżetach sołeckich i budżetach osiedlowych i przedstawienie ich na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie –  8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 

się”, wniosek nr 8 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2020 – 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach 

„wstrzymujących się”, nie przyjęła wniosku o skreślenie 700.000,00 zł z budowy kładki  

w Krosinku – 4 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”, 

natomiast odrzuciła: wniosek o pozostawienie kwoty 50.000,00 zł dla Szpitala Miejskiego  

im. Józefa Strusia w Poznaniu i przeznaczenie 50.000,00 zł dla Szpitala w Puszczykowie  

– 8 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek  

o skreślenie 400.000,00 zł z projektu Czerwonki – 6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za”  

i 3 głosach „wstrzymujących się”, wniosek o skreślenie 400.000,00 zł z projektu obwodnicy  

– 7 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”, wniosek  

o skreślenie 750.000,00 zł z wydatków wynikających z potrzeb drogowych – 8 głosami 

„przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek o skreślenie 

50.000,00 zł z remontu wieży i innych obiektów Glinianek – 7 głosami „przeciw”,  
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przy 3 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek o skreślenie 100.000,00 zł  

z remontu budynków komunalnych – 10 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” oraz wniosek o przeznaczenie kwoty 40.000,00 zł na Szpital Miejski 

im. Józefa Strusia w Poznaniu – 7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące 

zakresu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

Kserokopia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mosina na lata 2020-2026 stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Komisja Budżet i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach 

„wstrzymujących się” – wniosek nr 9 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

W tym momencie, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 

Cebulski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 11 członków wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Anna Pawlicka-Różańska przedstawiła projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawieszenia obowiązywania Uchwały  

Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi 

przewozowe gminnego transportu zbiorowego, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 10 

dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Anna Pawlicka-Różańska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Puszczykowo, którego kserokopia 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 

Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły wskazania, 

jakie konkretnie prace w ramach remontu mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu  

ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie zostaną przeprowadzone. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  

– wniosek nr 11 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Puszczykowo. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały, zapisu dotyczącego jej wejścia w życie, 

kosztu ogrodzenia targowiska miejskiego w Mosinie, celowi jakiemu ma ono służyć  

i określenia sposobu jego organizacji po planowanym jego otwarciu, planowanego terminu 

otwarcia targowiska miejskiego w Mosinie, wskazania, czy ogrodzenie targowiska jest tak 

skonstruowane, że rolnicy będą mogli wjeżdżać na jego teren, ile będzie wejść na teren 

targowiska i wskazania, kto będzie pilnował na nim porządku, zależności przygotowania 

zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina i terminu otwarcia targowiska miejskiego w Mosinie 

od daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, potrzeby 

zniesienia ograniczenia przedmiotowego projektu uchwały do stanu epidemicznego i stanu 

epidemii dotyczących zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wskazania, czy jeśli Rada Miejska  

w Mosinie nie podejmie przedmiotowej uchwały, to targowisko miejskie w Mosinie nie 

zostanie otwarte. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”  – wniosek nr 12 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
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określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania stwierdziła, że jeśli chodzi o punkt porządku obrad 

dotyczący wolnych środków i ich przeznaczenia, to Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła 

jakąś dyskusję i otrzymała w tej sprawie jakąś wizję Burmistrza Gminy Mosina. 

Zaproponowała przy tym, aby ten punkt przenieść do porządku posiedzenia w dniu 11 maja 

br. Stwierdziła też, że Komisja Budżetu i Finansów otrzymała kwartalne sprawozdanie  

z dochodów i wydatków, z którym wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  

w Mosinie będzie mogła się zapoznać. Poprosiła też członków Komisji Budżetu i Finansów  

o pozostanie parę minut po sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia br.,  

aby dokonać pewnych zmian w planie pracy celem dostosowania go do wymogów pracy  

w trybie zdalnym. 

Radny Jan Marciniak zaproponował podjęcie poważnej rozmowy na temat sytuacji 

finansowej Gminy Mosina, która ją czeka w niedalekiej przyszłości.  

Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się do Burmistrza Gminy Mosina  

o przygotowanie uproszczonych, zgodnych z prawem, form umożliwiających mieszkańcom 

zwracanie się o ulgę lub odroczenie podatku oraz o wprowadzenie ułatwień dla mieszkańców 

korzystających z pomocy społecznej. Poprosiła też o rozważenie możliwości przygotowania 

uchwały dotyczącej zniesienia opłaty targowej oraz o przekazywanie przez Burmistrza Gminy 

Mosina radnym szerszej wiedzy, a także o jego lepszy kontakt i współpracę z radnymi. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wystąpień 

przewodniczącej obrad Wiesławy Mani i radnego Jana Marciniaka oraz udzielił odpowiedzi 

na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania firmy, która będzie przygotowywała 

raport o stanie Gminy Mosina za rok 2019 oraz stanowiska Burmistrza Gminy Mosina  

w sprawie przekazania Poczcie Polskiej danych wrażliwych mieszkańców gminy Mosina  

w związku z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty w wysokości 30.000,00 zł dla Szpitala  

w Puszczykowie na zakup defibrylatora, przy wykreśleniu 100.000,00 zł dla Szpitala 

Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. 

2. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie 25.000,00 zł na wymianę/remont podwozia 

przyczepy OSP Mosina z pozycji dotyczącej dotacji dla szpitala na ul. Szwajcarskiej. 

3. Komisja wnioskuje o skreślenie 129.468,00 zł z działu Administracja publiczna  

i przeznaczenie na ten cel środków z zaplanowanych na ten rok nagród. 

4. Komisja wnioskuje o skreślenie w dziale Kultura 40.000,00 zł. 

5. Komisja wnioskuje o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji i sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie, cięć w budżecie wynikających z niższych wydatków w oświacie, 

urzędzie, MOK, OSiR wynikających ze zdalnej pracy, braku imprez, wystaw, mniejszego 

zużycia środków czystości, energii, wody, gazu. 

6. Komisja wnioskuje o przygotowanie pakietu uchwał pomocowych dla firm i mieszkańców. 

7. Komisja wnioskuje o dokonanie cięć budżetowych w budżetach sołeckich i budżetach 

osiedlowych i przedstawienie ich na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2020 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. 

10. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zawieszenia obowiązywania Uchwały Nr XXII/155/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
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23 stycznia 2020 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu 

zbiorowego. 

11. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Miastu Puszczykowo. 

12. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia sposobu korzystania 

z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii bez ograniczenia stanu epidemicznego i stanu epidemii odnoszących się jedynie 

do zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.22.  

 

 

    protokołował                                                   przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski                                              (-) Wiesława Mania          

 

 


