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Protokół nr 50/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 22 lutego 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:03 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: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła wnioski złożone w ramach inicjatywy 
lokalnej w latach 2018-2020. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: sposobu informowania mieszkańców gminy 
Mosina o możliwości składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej, środków 
finansowych przeznaczonych w roku 2021 na inicjatywę lokalną oraz wniosku złożonego  
w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącego toreb-bumerangów. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Dominik Michalak, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
W dyskusji udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, prowadząca obrady Wiesława Mania, 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny Jan Marciniak, radny Michał Kleiber, radna 
Małgorzata Kaptur i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak zwrócił uwagę na zasady dotyczące 
budżetu obywatelskiego w gminie Mosina od roku 2017 do roku 2020, a następnie 
przedstawił założenia dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2022. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na poszczególne fundusze będące do dyspozycji jednostek pomocniczych 
Gminy Mosina w roku 2020. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: potrzeby i zasadności przeznaczania środków 
finansowych na fundusze do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Mosina w roku 2021, 
inwestycji zrealizowanych z tych środków finansowych, obciążenia Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gminy licznymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanych z funduszy będących  
do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Mosina i potrzeby jego wzmocnienia, potrzeby 
umożliwienia podejmowania decyzji finansowych bez konieczności zwoływania zebrań 
mieszkańców, niesprawiedliwego podziału funduszy jednostek pomocniczych między 
sołectwa a osiedla, potrzebie wypracowania systemu kontroli uchwał podejmowanych  
w ramach funduszu sołeckiego, przesunięcia środków finansowych z integracji na inwestycje, 
planowanego spotkania z sołtysami i przewodniczących zarządów osiedli w dniu 3 marca 
2021 r. oraz potrzeby zwracania się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
o wyjaśnienia w przypadku zakwestionowania pewnych wydatków jednostek pomocniczych. 
Udział w niej wzięli: radna i Sołtys Sołectwa Żabinko Agnieszka Gorzyńska, Sołtys Sołectwa 
Rogalin Maria Witkowska, Sołtys Sołectwa Baranówko Łukasz Silski, Sołtys Sołectwa Pecna, 
Konstantynowo Damian Pietruszewski, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Śródmieście” 
w Mosinie Wojciech Olszewski, radny i Sołtys Sołectwa Krosno Ryszard Rybicki, radny i Sołtys 
Sołectwa Czapury Waldemar Waligórski, radny i Sołtys Sołectwa Daszewice Adam 
Monikowski, Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie Wojciech 
Olszewski, prowadząca obrady Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, radny i Sołtys Sołectwa 
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Borkowice, Bolesławiec Maciej Patela, radna Elżbieta Jarecka oraz Skarbnik Gminy Mosina 
Tatiana Cynka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący 
przeprowadzenie kampanii informującej o inicjatywie lokalnej. Jeden radny nie wziął udziału 
w tym głosowaniu. 
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Daniel Schoenradt przedstawił 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu  
na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy 
Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: nazwy przedmiotowej uchwały i wartości 
określonego w niej zadania, potrzeby zmiany zapisu paragrafu 2 projektu przedmiotowej 
uchwały, planowanej ścieżki rowerowej z Mosiny do Żabinka oraz potrzeby uzyskania 
gwarancji, że Powiat Poznański zrealizuje przedmiotowy projekt ścieżki rowerowej. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Daniel Schoenradt, radny Roman Kolankiewicz, radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, radna Elżbieta Jarecka i radna Agnieszka 
Gorzyńska. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 2 dotyczący uzyskania pisemnego zobowiązania Starostwa Powiatowego,  
iż inwestycja ta będzie przez Powiat realizowana i wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu  
na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy 
Gminy Mosina. 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zwolnień 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  
za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mosina  
i zwrotu części tej opłaty, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu, udział 
wzięli: radny Dominik Michalak i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 4 
dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji 
obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: enigmatyczności uzasadnienia przedmiotowej 
uchwały i braku potrzeby jej podjęcia w tym momencie, braku wiedzy o wolnych środkach, 
wielkości marży, o której mowa w ust. 2 paragrafu 5 projektu uchwały w sprawie emisji 
obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
porównania kosztów obligacji z kosztami kredytu oraz czasu potrzebnego na finalizację emisji 
obligacji od momentu podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Mosinie. 
Udział w niej wzięli: radny Andrzej Raźny, radny Jan Marciniak, radna Elżbieta Jarecka, radny 
Dominik Michalak i Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła 6 głosami „przeciw”, przy 6 głosach  
„wstrzymujących się” wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na pokrycie części kosztów zlecenia 
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wykonywania zadań izby wytrzeźwień, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła autopoprawkę do przedmiotowego 
projektu uchwały oraz do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  
w Puszczykowie. 
W dyskusji, w której poruszono temat kosztów utrzymania izby wytrzeźwień oraz jednostek 
je ponoszących, udział wzięli: radny Jan Marciniak i Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania 
zadań izby wytrzeźwień. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na dofinansowanie zakupu sprzętu 
medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Radna Jolanta Szymczak poinformowała o przeznaczeniu sprzętu medycznego, jaki zostanie 
zakupiony dla Szpitala w Puszczykowie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 6 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  
dla Szpitala w Puszczykowie. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze 
powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice, którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: realizacji projektu dotyczącego skrzyżowania 
na granicy gmin: Kórnik i Mosina, terminu zakończenia zadania, którego dotyczy 
przedmiotowy projekt uchwały oraz procedury wyboru projektanta przedmiotowego zadania 
i wysokości kwoty jego realizacji. 
Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gminy Daniel Schoenradt, radny Jan Marciniak i radna Elżbieta Jarecka. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 7 
dotyczący uzyskania pisemnego zobowiązania Starostwa Powiatowego, iż inwestycja  
ta będzie przez Powiat realizowana i 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 8 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P  
w miejscowości Radzewice. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła ostatnie zarządzenie Burmistrza Gminy 
Mosina dotyczące zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021, a następnie sprawozdanie  
dotyczące wynagrodzeń. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wysokości składki Gminy Mosina do Wód 
Polskich i jej przeznaczenia, środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie i na inne wydatki 
związane z wynagrodzeniem oraz środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia  
w Straży Miejskiej w Mosinie i przyczyn opłacenia podwójnych składek z tym związanych  
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w styczniu 2021 r. oraz opłat za hydranty. 
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Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny 
Roman Kolankiewicz, prowadząca obrady Wiesława Mania, radna Małgorzata Kaptur i radna 
Elżbieta Jarecka. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kampanii informującej o inicjatywie lokalnej.  
2. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o uzyskanie pisemnego zobowiązania 

Starostwa Powiatowego, iż inwestycja, o której mowa w projekcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze 
powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina, będzie przez 
Powiat Poznański realizowana. 

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P  
od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina. 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty  
za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty 
sprzedaży na terenie gminy Mosina i zwrotu części tej opłaty. 

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu - na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby 
wytrzeźwień wraz z autopoprawką. 

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala  
w Puszczykowie wraz z autopoprawką. 

7. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o uzyskanie pisemnego zobowiązania 
Starostwa Powiatowego, iż inwestycja, o której mowa w projekcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze 
powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice, będzie przez Powiat Poznański 
realizowana. 

8. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P  
w miejscowości Radzewice. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:20.  
 
 
  protokołował                        przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Wiesława Mania 


