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Protokół nr 64/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 25 października 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: 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny 
Dominik Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało  
11 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
p. o. Kierownika Referatu Opłat i Podatków Honorata Przybylska przedstawiła stawki 
podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gmin sąsiednich. 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi 
załącznik protokołu. 
W dyskusji nad stawkami podatku od nieruchomości na rok 2022 udział wzięli: radna 
Wiesława Mania, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak, radny Jan 
Marciniak, p. o. Kierownika Referatu Opłat i Podatków Honorata Przybylska, Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Arkadiusz Cebulski, radny Roman Kolankiewicz  
i radna Jolanta Szymczak. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyła radna Małgorzata Kaptur, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła 5 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek o podwyższenie stawek podatku od nieruchomości  
na rok 2022 o 10% w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2021, ale nie więcej  
niż stawka maksymalna, z wyłączeniem stawek podatków określonych w paragrafie 1  
pkt 2 d) i pkt 3 projektu uchwały, po czym przyjęła 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 o podwyższenie stawek podatku  
od nieruchomości na rok 2022 o 5% w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2021,  
z wyłączeniem stawek podatków określonych w paragrafie 1 pkt 2 d) i pkt 3 projektu 
uchwały i wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem. Radny Dominik 
Michalak nie wziął udziału w tych głosowaniach. 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta  
dla celów podatku rolnego na rok 2022, który stanowi załącznik protokołu, udział wzięli: 
radny Jan Marciniak, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak, radny Łukasz 
Kasprowicz, p. o. Kierownika Referatu Opłat i Podatków Honorata Przybylska, Burmistrz 
Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Arkadiusz Cebulski, radna Elżbieta Jarecka i radny 
Roman Kolankiewicz. 
Komisja Budżetu i Finansów nie przyjęła 5 głosami „przeciw”, przy 5 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosku o obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą  
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, z kwoty 61,48 zł do kwoty 55 zł,  
po czym przyjęła 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 3 o obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia 
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podatku rolnego na rok podatkowy 2022, z kwoty 61,48 zł do kwoty 49 zł, a 6 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 4 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów 
podatku rolnego na rok 2022 wraz z przyjętym wnioskiem. 
Radny Dominik Michalak nie wziął udziału w tych głosowaniach. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów 
płatności i wysokości stawek opłaty targowej, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Jan Marciniak, radny 
Łukasz Kasprowicz, radny Arkadiusz Cebulski, radna Małgorzata Kaptur, Zastępca Skarbnika 
Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
W jej wyniku, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 5 o podjęcie działań w kierunku przyjęcia i uchwalenia 
przez Radę Miejską w 2022 r. opłaty targowej, która uwzględni dotychczasowe wydatki 
pobierane opłatą targowiskową. 
Radny Dominik Michalak nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie zgłosili żadnych pytań do sprawozdania 
dotyczącego sprzedaży i nabywania mienia za I półrocze 2021 r., które stanowi załącznik 
protokołu. 
Informacja o postępowaniach przetargowych rozstrzygniętych lub w trakcie udzielania  
w 2021 r. stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad powyższą informacją poruszono między innymi następujące tematy: 

− potrzeby uwzględnienia w przedmiotowej informacji rubryki określającej oszczędności 
poprzetargowe, 

− środków wskazanych we wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego, 

− zadania nazwanego utwardzeniem ul. Sosnowej w Wiórku, 

− stanu realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2021, 

− oszczędności poprzetargowych po zmianie uchwały budżetowej na rok 2021 w dniu  
6 października 2021 r., 

− potrzeby uzupełnienia informacji o postępowaniach przetargowych rozstrzygniętych  
lub w trakcie udzielania w 2021 r. 

Udział w niej wzięli: radny Arkadiusz Cebulski, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak, radna Wiesława Mania, radny Roman Kolankiewicz, radny Jan Marciniak, radna 
Ewelina Dudek i radna Elżbieta Jarecka. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła wykonanie wniosków Komisji Budżetu  
i Finansów. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak zapewnił, że udzieli odpowiedzi  
na wnioski Komisji Budżetu i Finansów, na które wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie nie uzyskała do tej pory odpowiedzi. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała o dodatkowym posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów w dniu 3 listopada br. 
W dyskusji w ramach spraw bieżących poruszono między innymi następujące tematy: 

− pisma Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak w sprawie Skarbnika 
Gminy Mosina Tatiany Cynki, 

− braku 3 zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina  
na rok 2021 w Biuletynie Informacji Publicznej, 
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− kroków podjętych przez Burmistrza Gminy Mosina w sprawie spółki „Park Strzelnica”, 

− dofinansowania do środków transportowych, 

− wniosku Burmistrza Gminy Mosina o wycofanie projektu uchwały dotyczącego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z porządku sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie i wniosku o wprowadzenie do porządku obrad innych projektów uchwał, 

− braku środków finansowych na realizację inwestycji w ul. Kanałowej w Mosinie, 

− przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie. 
Udział w niej wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radna Wiesława Mania, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Dominik Michalak i radna Jolanta Szymczak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 o 5%  

w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2021, z wyłączeniem stawek podatków 
określonych w paragrafie 1 pkt 2 d) i pkt 3 projektu uchwały.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem.  

3. Komisja wnioskuje o obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą  
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, z kwoty 61,48 zł do kwoty 49 zł.  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 wraz z przyjętym wnioskiem.  

5. Komisja wnioskuje o podjęcie działań w kierunku przyjęcia i uchwalenia przez Radę 
Miejską w 2022 r. opłaty targowej, która uwzględni dotychczasowe wydatki pobierane 
opłatą targowiskową.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:31.  
 
 
        protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 

 

 


