
1 
 

Protokół nr 54/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 15:03 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: 
Radny Jan Marciniak poinformował o swojej korespondencji z Urzędem Miejskim w Mosinie 
dotyczącej uzasadnienia poprawionej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2021. 
Następnie podczas zapoznawania się członków Komisji Budżetu i Finansów  
z przedmiotową korespondencją, do posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie dołączył radny Roman Kolankiewicz, tak więc odtąd w dalszym jego 
ciągu udział brało 13 członków Komisji Budżetu i Finansów. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: potrzeby zmiany zapisu dotyczącego 
monitoringu, boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie,   wniosku  
o pozostawienie 1.721.060,23 zł na zadaniu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku”, 
wniosku o przeznaczenie 1.721.060,23 zł z wolnych środków na „Budowę ul. Lema”,  
wniosku o skreślenie kwoty 47.880,00 zł przeznaczonej na wypłaty za dodatkowe godziny 
pracy i realizację tych wypłat z działu Administracja publiczna – wynagrodzenia, 
wynagrodzeń za przepracowane nadgodziny, możliwości utraty płynności finansowej przez 
Gminę Mosina, rezerwy finansowej w budżecie Gminy Mosina na rok 2021, braku ogłoszenia 
przetargów na zadania inwestycyjne Gminy Mosina oraz kosztorysu rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Krosinku. 
Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana 
Cynka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, radny Jan Marciniak, Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radna Elżbieta Jarecka, radny Roman Kolankiewicz  
i radny Dominik Michalak. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 1 dotyczący pozostawienia 1.721.060,23 zł na zadaniu „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Krosinku” oraz wniosek nr 2 dotyczący przeznaczenia 1.721.060,23 zł  
z wolnych środków na „Budowę ul. Lema”, a 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący skreślenia kwoty 47.880,00 zł 
przeznaczonej na wypłaty za dodatkowe godziny pracy, przy realizacji tych wypłat z działu 
Administracja publiczna – wynagrodzenia. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z autopoprawkami. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami oraz wniosek nr 5 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z autopoprawkami.  
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przypomniała, że w dniu 10 maja 2021 r.  
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dotyczące rozdysponowania wolnych 
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środków i przedstawiła swoje oczekiwania względem materiałów, jakie w przedmiotowej 
sprawie powinna wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie otrzymać  
od Burmistrza Gminy Mosina. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja wnioskuje o pozostawienie 1.721.060,23 zł na zadaniu „Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Krosinku”. 

2. Komisja wnioskuje o przeznaczenie 1.721.060,23 zł z wolnych środków na „Budowę 
ul. Lema”. 

3. Komisja wnioskuje o skreślenie kwoty 47.880,00 zł przeznaczonej na wypłaty  
za dodatkowe godziny pracy, przy realizacji tych wypłat z działu Administracja 
publiczna – wynagrodzenia. 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2021 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 wraz z autopoprawkami. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 15:50.  
 
 
     protokołował             przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                             (-) Wiesława Mania 
 

 

 


