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Protokół nr 60/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2021 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: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawką, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Jan Marciniak, 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, 
radna Wiesława Mania, radny Arkadiusz Cebulski, radna Elżbieta Jarecka, Kierownik Referatu 
Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 
radny Roman Kolankiewicz i radna Jolanta Szymczak. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Adam 
Monikowski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 12 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 1 o pozostawienie kwoty 100 000,00 zł dla zadania nr 7 w załączniku 
inwestycyjnym pod nazwą „Projekt i budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR)  
- droga pasowa”, 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2  
o zdjęcie zwiększenia wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 
14.760,00 zł oraz paragrafu 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 
w wysokości 20.000,00 zł (dz. 750, rozdział 75023 – urzędy gmin), a 5 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 o zdjęcie zwiększenia 
wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 4.440,00 zł (dz. 855, 
rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), wniosek nr 4 o zdjęcie 
zwiększenia wydatków z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  
w wysokości 1.119,00 zł (dz. 855, rozdział 85504 – wspieranie rodziny) oraz wniosek nr 5 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2021 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, który stanowi załącznik 
protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 6 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 6 dotyczący zaopiniowania wyżej wymienionego projektu 
uchwały.  
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 
2021/2022, który stanowi załącznik protokołu. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 7 
dotyczący zaopiniowania wyżej wymienionego projektu uchwały. 
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Przewodnicząca obrad Wiesława Mania otwarła dyskusję nad projektem uchwały w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, którego kserokopia stanowi załącznik 
protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Jan Marciniak, radna 
Małgorzata Kaptur i Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
W jej trakcie, prowadząca obrady Wiesława Mania przekazała przewodniczenie posiedzeniu 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzacie Kaptur, po czym opuściła 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało  
11 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła: jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 8  
o dopisanie w paragrafie 5 ust. 2 pkt 3 projektu uchwały: oraz zakresu planowanych 
inwestycji oraz wniosek nr 12 o zastąpienie w paragrafie 12 ust. 2 projektu uchwały, słów 
„nie zawiera”, stwierdzeniem „nie powinna zawierać innych punktów”, 9 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 9 o wprowadzenie do projektu uchwały 
zasady, że Komisja Budżetu i Finansów jest jedyną komisją opiniującą projekt budżetu  
oraz wniosek nr 13 o usunięcie z projektu uchwały paragrafu 3 i paragrafu 4, a 10 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 10 o dodanie pkt 5 w paragrafie 5 ust. 3 
projektu uchwały w brzmieniu: zestawienie porównawcze dochodów i wydatków w układzie: 
wykonanie za poprzedni rok budżetowy, plan i przewidywane wykonanie roku 
poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy, z wyszczególnieniem źródeł 
dochodów i zadań wykonywanych w ramach planowanych wydatków w podziale na działy  
i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wniosek nr 11 o dodanie w paragrafie 5 ust. 3 pkt 2 
projektu uchwały, wykazu nieruchomości planowanych do nabycia w projektowanym roku 
budżetowym, po czym jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 14 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
wraz z przyjętymi wnioskami. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: niewielkiej liczby 
ogłoszonych przetargów na różnego rodzaju inwestycje zaplanowane w roku 2021, potrzeby 
przesyłania radnym projektów uchwał i innych materiałów w wersji edytowalnej, odpowiedzi 
na pytania przesłane przez radną Elżbietę Jarecką, opieszałości Biura Zamówień Publicznych 
w sprawie realizacji przetargu na budowę pomostu na jeziorze Dymaczewskim  
w Dymaczewie Nowym, przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej  
w Daszewicach, problemów z budową sali gimnastycznej w Krosinku i możliwości ich 
rozwiązania oraz wystąpienia Gminy Mosina o interpretację przepisów w sprawie łączenia 
zamówień publicznych.  
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radny Jan Marciniak, radna Elżbieta Jarecka, 
radny Adam Monikowski, radny Łukasz Kasprowicz i radna Małgorzata Kaptur. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o pozostawienie kwoty 100 000,00 zł dla zadania nr 7 w załączniku 

inwestycyjnym pod nazwą „Projekt i budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) 
- droga pasowa”.  

2. Komisja wnioskuje o zdjęcie zwiększenia wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług 
pozostałych w wysokości 14.760,00 zł oraz paragrafu 6060 – wydatki na zakupy 
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inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 20.000,00 zł (dz. 750, rozdział 75023  
– urzędy gmin).  

3. Komisja wnioskuje o zdjęcie zwiększenia wydatków z paragrafu 4300 – zakup usług 
pozostałych w wysokości 4.440,00 zł (dz. 855, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego).  

4. Komisja wnioskuje o zdjęcie zwiększenia wydatków z paragrafu 4010 – wynagrodzenia 
osobowe pracowników w wysokości 1.119,00 zł (dz. 855, rozdział 85504 – wspieranie 
rodziny).  

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

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2021/2022.  

8. Komisja wnioskuje o dopisanie w paragrafie 5 ust. 2 pkt 3 projektu uchwały: oraz zakresu 
planowanych inwestycji.  

9. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu uchwały zasady, że Komisja Budżetu  
i Finansów jest jedyną komisją opiniującą projekt budżetu.  

10. Komisja wnioskuje o dodanie pkt 5 w paragrafie 5 ust. 3 projektu uchwały w brzmieniu: 
zestawienie porównawcze dochodów i wydatków w układzie: wykonanie za poprzedni 
rok budżetowy, plan i przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 
oraz plan na rok budżetowy, z wyszczególnieniem źródeł dochodów i zadań 
wykonywanych w ramach planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały 
klasyfikacji budżetowej.  

11. Komisja wnioskuje o dodanie w paragrafie 5 ust. 3 pkt 2 projektu uchwały, wykazu 
nieruchomości planowanych do nabycia w projektowanym roku budżetowym.   

12. Komisja wnioskuje o zastąpienie w paragrafie 12 ust. 2 projektu uchwały, słów „nie 
zawiera”, stwierdzeniem „nie powinna zawierać innych punktów”.  

13. Komisja wnioskuje o usunięcie z projektu uchwały paragrafu 3 i paragrafu 4.  
14. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem 

uchwały budżetowej wraz z przyjętymi wnioskami.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:01.  
 
 
        protokołował                                przewodniczyła                     przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski             (-) Małgorzata Kaptur           (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 


