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Protokół nr 45/20  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 17 grudnia 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 oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania podziękowała za udzielone odpowiedzi na pytania 
radnych do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
terminu przekazania Radzie Miejskiej w Mosinie autopoprawek do projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021.  
Radna Elżbieta Jarecka zwróciła uwagę, że nie otrzymała odpowiedzi na wszystkie poruszone 
przez nią kwestie. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Jan 
Marciniak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka zapewniła, że w dniu jutrzejszym wyśle radnej 
Elżbiecie Jareckiej brakujące odpowiedzi na jej pytania. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania podziękowała radnemu Janowi Marciniakowi  
za przygotowane przez niego i przekazane pozostałym radnym Rady Miejskiej w Mosinie 
opracowanie dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą 
Cynką, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem, Kierownikiem Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką, Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką oraz Zastępcą Kierownika Referatu 
Mienia Komunalnego Agatą Wencel-Sochą udzielił odpowiedzi na pytania z zakresu 
wydatków w działach od 757 do 926 włącznie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021, 
które między innymi dotyczyły: wskazania, czy Gmina wyemitowała już obligacje na ten rok, 
wskazania wielkości tych obligacji, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące  
i wskazania przyczyn, dla których te obligacje zostały w ogóle wyemitowane, wskazania,  
czy Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie budowało kolejne budynki 
wielorodzinne, wskazania przyczyn, dla których MTBS cały czas wynajmuje pomieszczenia  
w budynku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie i wskazania, czy nad tą spółką będzie sprawowany 
większy nadzór niż nad Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie, wypłaty środków 
finansowych w ramach programu „Rodzina 500+”, potrzeby innej organizacji utrzymania 
porządku na terenie gminy Mosina, zaplanowanej kwoty w wysokości ponad 564.000,00 zł 
na zakup usług w ramach utrzymania zieleni w miastach i w gminach w kontekście wybranej 
oferty na utrzymanie, nasadzenia i koszenie trawy za kwotę w wysokości 74.000,00 zł  
oraz możliwości wykonania tej umowy do końca roku 2020 i jej konkretnego zakresu, 
kalkulacji kosztów utrzymania na rok 2021 nowego parku z łąką kwietną i prac w tym parku, 
jakie miał wykonać jego wykonawca, wyboru wieku oraz gatunków drzew i innych roślin  
do nasadzeń na terenie gminy Mosina w roku 2021, wskazania, czy Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie złożył ofertę na usuwanie drzew i pielęgnację terenów zieleni  
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oraz przekazu, jaki w tej sprawie funkcjonuje w tej spółce komunalnej, potrzeby usuwania 
zwisających gałęzi z posesji mieszkańców na terenie gminy Mosina, wskazania, czy nastąpił 
jakiś postęp w sprawie budowy węzła przesiadkowego w Mosinie, określenia wysokości 
środków finansowych zabezpieczonych na akcję „Zima” w roku 2020 i stopnia ich 
wykorzystania, braku nadzoru nad pielęgnacją nasadzonych drzew na terenie gminy Mosina, 
wskazania, czy brzoza jest dobrym drzewem do nasadzeń w mikroparku w Mosinie,  
przy ul. Strzeleckiej i ul. Chełmońskiego, wskazania, czy zostały zaplanowane środki 
finansowe na utrzymanie węzłów przesiadkowych, wskazania, czy znajdą się dodatkowe 
środki finansowe dla Galerii Sztuki w Mosinie, środków finansowych na imprezy 
organizowane przez Mosiński Ośrodek Kultury w roku 2020 i planów w tym zakresie na rok 
2021, wskazania, co się kryje pod nazwą działu 925 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 
2021 i wskazania, czy jakieś pozycje w tym dziale zostały zaplanowane. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli kolejno: radny 
Arkadiusz Cebulski i radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej 
członków, a radny Dominik Michalak zwrócił się z prośbą o przekazanie planów 
zagospodarowania terenów węzłów przesiadkowych. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat potrzeby 
ograniczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych w roku 2021  
ze względu na obostrzenia związane z panującą epidemią. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania stwierdziła, że teraz radni Rady Miejskiej w Mosinie 
oczekują na autopoprawki do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021. Następnie 
podziękowała Skarbnikowi Gminy Mosina Tatianie Cynce za udzielone odpowiedzi pisemne 
na pytania radnych dotyczące projektu budżetu, a radnemu Janowi Marciniakowi  
za przygotowane przez niego opracowanie dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2021. 
Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję na temat zalet powyższego 
opracowania radnego Jana Marciniaka. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące terminu 
przekazania uchwał, które powinna zaopiniować Komisja Budżetu i Finansów. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z prośbą do pozostałych członków Komisji 
Budżetu i Finansów o przesłanie jej propozycji do planu pracy wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2021. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.16.  
 
 
    protokołował               przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                (-) Wiesława Mania 
 


