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Protokół nr 30/20 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 11 maja 2020 r. w trybie zdalnym 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 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, Czesław Tomczak i Waldemar Wiązek  

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 oraz radny Łukasz Kasprowicz, radny Marcin Ługawiak, radny Roman 

Kolankiewicz, radny Maciej Patela, radny Waldemar Waligórski i Przewodnicząca Zarządu 

Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie Irena Rybarczyk.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z zestawieniem ze stanem realizacji projektów  

z dofinansowaniem zewnętrznym, przekazane radnym pismem RI.0012.4.2020.JP z dnia  

8 maja 2020 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Żaden z członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosił 

pytania do tego materiału. 

W tym momencie do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Jan Marciniak, 

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

stałej Rady Miejskiej w Mosinie.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił wstępny, niezaopiniowany  

pod względem formalno-prawnym projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku  

od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję nad przedmiotowym 

projektem uchwały, w ramach której poszczególni radni przedstawili swoje własne 

propozycje dotyczące konstrukcji projektu uchwały i rozwiązań, jakie miałyby się w nim 

znaleźć. 

W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno: 

najpierw radny Andrzej Raźny, a następnie radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd  

w dalszym jego ciągu brało udział 13 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady 

Miejskiej w Mosinie. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania z zakresu 

wykonania dochodów w poszczególnych działach budżetu Gminy Mosina w roku 2019,  

które między innymi dotyczyły wskazania, czego dotyczyły odszkodowania  

od ubezpieczycieli za zniszczone mienie gminne w dziale 600. 

Radna Małgorzata Kaptur zadała pytanie dotyczące funkcjonowania i braku zachęcania 

mieszkańców do korzystania z systemu SIT/GIS przez Burmistrza Gminy Mosina, na które 

nie otrzymała odpowiedzi.  

Radna Elżbieta Jarecka odniosła się do uzyskanej w dniu dzisiejszym odpowiedzi na pytanie 

dotyczące działu 756.  

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

ulepszenia trybu swojej pracy w zakresie wcześniejszego zadawania pytań do poszczególnych 
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zagadnień i otrzymywania odpowiedzi od Burmistrza Gminy Mosina, a także na temat 

zgodności z przepisami prawa informacji o stanie mienia według stanu na dzień 31 grudnia 

2019 r., w trakcie której Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch zadeklarował,  

że informacja ta zostanie przygotowana według wymogów prawnych. 

Komisja Budżetu i Finansów otrzymała „Informację o zaległościach w podatkach i opłatach” 

z dnia 11 maja 2020 r., „Informację o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach 

i odroczeniach” oraz „Informację dotyczącą naliczonych i potrąconych kar od umów 

wykonanych po terminie – rok 2019” z dnia 11 maja 2020 r., które stanowią załączniki 

niniejszego protokołu. 

Radny Jan Marciniak przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyżej wymienionych 

materiałów. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch zwrócił uwagę, że Gmina Mosina pozbyła się 

połowy udziałów we własności nieruchomości, przekazując ten majątek na mocy uchwały 

Rady Miejskiej w Mosinie z 2004 r. jako aport bezgotówkowy do AQUANET S.A. 

Radny Jan Marciniak wyraził zainteresowanie uzyskaniem od Zastępcy Burmistrza Gminy 

Mosina Adama Ejchorsta poszerzonych informacji w przedmiotowym zakresie przy innej 

okazji. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch poinformował o wstępnych informacjach  

z Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz z Referatu Oświaty i Sportu dotyczących możliwego 

ograniczenia wydatków, które będą podlegać analizie oraz o otrzymanej przez Gminę Mosina 

płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości.   

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w wyniku której 

ustalono, że jej członkowie przekażą swoje pytania dotyczące wykonania wydatków budżetu 

Gminy Mosina w roku 2019 do 15 maja br. 

Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, 

które między innymi dotyczyły: naboru na Zastępcę Kierownika Referatu Podatków i Opłat 

oraz wskazania, czy do pracy w Referacie Zarządzania Projektami i Funduszami 

Europejskimi zostanie przesunięty jeden z pracowników Referatu Promocji i Kultury. 

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

na Zastępcę Kierownika Referatu Podatków i Opłat, na temat alternatyw drogiego wynajmu 

pomieszczeń przez Gminę Mosina, na temat możliwości zorganizowania funkcjonowania 

Urzędu Miejskiego w Mosinie w podobny sposób jak to ma miejsce w Zakładzie Ubezpieczeń 

Społecznych w Poznaniu oraz na temat trybu pracy komisji Rady Miejskiej w Mosinie  

w obecnym czasie. 

Radna Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą o przedstawienie w raporcie o stanie Gminy 

Mosina za rok 2019 realizacji uchwał podjętych przed tym rokiem, takich jak np. uchwała 

dotycząca gospodarowania nieruchomościami. 

W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 

Cebulski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu brało udział 12 członków wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.09.  

 

 

     protokołował                                                przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski                                           (-) Wiesława Mania          
 

 


