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Protokół nr 61/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 30 sierpnia 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:01 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: 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyła radna 
Małgorzata Kaptur, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 10 jej członków. 
p. o. Kierownika Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Katarzyna 
Suchocka przedstawiła informację na temat zadań inwestycyjnych wspartymi środkami 
zewnętrznymi, która stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad powyższą informacją udział wzięli: radny Jan Marciniak, radna Wiesława 
Mania, radny Roman Kolankiewicz i radny Dominik Michalak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: p. o. Kierownika Referatu Zarządzania 
Projektami i Funduszami Europejskimi Katarzyna Suchocka i Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Tomasz Łukowiak. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyli: radny Roman 
Kolankiewicz, radny Andrzej Raźny i radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym jego 
ciągu udział brało 13 jej członków. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła materiały dotyczące skutków 
finansowych planowanych nowych rozwiązań podatkowych na rok 2022, które stanowią 
załącznik protokołu. 
W dyskusji w powyższej sprawie, na temat realizacji jednostek pomocniczych Gminy Mosina 
ze środków funduszu sołeckiego i środków inwestycyjnych oraz na temat pism 
Niepublicznego Przedszkola Artystycznego Picasso w Mosinie oraz Niepublicznego 
Przedszkola Calineczka w Krośnie, o których mowa w piśmie OP.0004.5.2021.ABK Burmistrza 
Gminy Mosina z dnia 24 sierpnia 2021 r., którego kserokopia stanowi załącznik protokołu, 
udział wzięli: radna Wiesława Mania, radny Dominik Michalak, radny Jan Marciniak, radny 
Łukasz Kasprowicz, radny Roman Kolankiewicz, radna Elżbieta Jarecka, radny Ryszard Rybicki 
i radna Małgorzata Kaptur.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka i Kierownik Referatu Oświaty  
i Sportu Anna Balcerek-Kałek. 
Komisja Budżetu i Finansów ustaliła, że zajmie się sprawą podnoszoną przez Niepubliczne 
Przedszkole Artystyczne Picasso w Mosinie oraz Niepubliczne Przedszkole Calineczka  
w Krośnie na swoim posiedzeniu we wrześniu br.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła potrzebę wypracowania zasad 
waloryzacji funduszu płac, zwracając się przy tym z prośbą o rozmowę na ten temat  
we wrześniu br. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, przewodnicząca obrad Wiesława Mania zapewniła,  
że ustali termin dodatkowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w przedmiotowej 
sprawie. 
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W jej trakcie, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścili: radny Arkadiusz Cebulski  
i radny Adam Monikowski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 11 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek o przekazanie zestawienia wydatków inwestycyjnych z podziałem na wsie i miasto 
w latach 2017-2020, z podziałem na wydatki zaplanowane i zrealizowane, z wyłączeniem 
inwestycji oświatowych - szkoły, sale sportowe. 
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
Komisja wnioskuje o przekazanie zestawienia wydatków inwestycyjnych z podziałem na wsie 
i miasto w latach 2017-2020, z podziałem na wydatki zaplanowane i zrealizowane,  
z wyłączeniem inwestycji oświatowych - szkoły, sale sportowe.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:36.  
 
 
       protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 

 


