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Protokół nr 65/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 3 listopada 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: 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch dokonał wprowadzenia do projektów uchwał: 
w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania  
i wykupu, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 oraz w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, które stanowią 
załączniki protokołu, po czym zapowiedział, że złoży 2 projekty uchwał dotyczące spółki „Park 
Strzelnica”. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− braku przedstawienia przez Burmistrza Gminy Mosina projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności  
i wysokości stawek opłaty targowej, 

− zapowiedzianych przez Burmistrza Gminy Mosina 2 projektów uchwał dotyczących spółki 
„Park Strzelnica”, 

− opinii dotyczącej opłaty targowej, 

− oceny projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, 

− zaplanowania realizacji części zadań inwestycyjnych w trybie dwu i trzyletnim, 

− możliwości ogłoszenia przetargu na realizację zadania w sytuacji, gdy w budżecie nie ma 
na ten cel zaplanowanych środków finansowych, 

− potrzeby zdjęcia środków finansowych przeznaczonych w roku 2023 na zadanie 
inwestycyjne dotyczące pływalni w Mosinie, 

− zadania inwestycyjnego dotyczącego ul. Kopernika w Mosinie, 

− celu propozycji, aby nie wykreślać z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2021 zadań, których nie można wykonać w tym roku, 

− konsekwencji dla uchwały budżetowej na rok 2021 wpływu 7.200.000,00 zł z „Polskiego 
Ładu”, 

− celu emisji obligacji Gminy Mosina, 

− braku wprowadzenia zmian w zakresie transportu niskoemisyjnego, 

− ostatecznego terminu spłaty obligacji Gminy Mosina, 

− przyczyn niemożności wykonania w roku 2021 wskazanych zadań inwestycyjnych, 

− kosztu dodatkowej usługi projektowej. 
Udział w niej wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radna Wiesława Mania, radny Jan Marciniak, 
radny Roman Kolankiewicz, radna Elżbieta Jarecka, radny Andrzej Raźny, radny Łukasz 
Kasprowicz, radna Jolanta Szymczak, radny Dominik Michalak i radna Ewelina Dudek.  
Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi udzielili: Zastępca Skarbnika Gminy Mosina 
Agnieszka Chełminiak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina Adam Ejchorst, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 
Daniel Schoenradt oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
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W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuściła radna Ewelina 
Dudek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący pozostawienia bez zmian wszystkich kwot  
w załączniku nr 7, które proponuje się zmniejszyć, za wyjątkiem pozycji 42, 43 i 57,  
10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący wykreślenia  
z Wieloletniej Prognozy Finansowej z pozycji 1.3.2.9 Budowa basenu z limitu 2023 roku całej 
kwoty 11.000.000,00 zł, 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 3 
dotyczący wyszczególnienia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej w formie 
tabelarycznej tak jak w załączniku nr 7 do budżetu (limit – zmiana – limit po zmianie),  
10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 4 dotyczący usunięcia 
zadania 38 z załącznika nr 7, jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 5 dotyczący 
sprawdzenia istnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie projektu technicznego lub koncepcji 
budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym, a odrzuciła 7 głosami „przeciw”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się”: wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu, wniosek 
o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2021 wraz z przyjętymi wnioskami oraz wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata  
2021-2027 wraz z przyjętymi wnioskami. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, który stanowi 
załącznik protokołu.  
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Adam 
Monikowski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 11 członków 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
W wyniku dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za”  
– wniosek nr 6 dotyczący podniesienia stawek podatku od środków transportowych o 5%  
w stosunku do roku 2021 i wniosek nr 7 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wraz z przyjętym 
wnioskiem. 
W dyskusji nad opinią radcy prawnego w sprawie opłaty targowej udział wzięli: radna 
Wiesława Mania, radny Dominik Michalak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, radny Jan Marciniak, radna Małgorzata Kaptur i radny Arkadiusz Cebulski. 
W jej wyniku Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za”  
– wniosek nr 8 dotyczący przedstawienia wysokości comiesięcznych wpływów i wydatków  
z opłaty targowiskowej w 2021 r. i wniosek nr 9 dotyczący pisemnego wyjaśnienia art. 15  
ust. 3 „należności przewidziane w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych 
oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko”. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o przygotowanie pisemnych 
pytań do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina na I półrocze 2021 r. 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Arkadiusz 
Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 10 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zaprosiła obecnych  
na spotkanie z przedstawicielami Aquanet S.A., które odbędzie się w dniu 4 listopada br. 
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o pozostawienie bez zmian wszystkich kwot w załączniku nr 7, które 

proponuje się zmniejszyć, za wyjątkiem pozycji 42, 43 i 57.  
2. Komisja wnioskuje o wykreślenie z Wieloletniej Prognozy Finansowej z pozycji 1.3.2.9 

Budowa basenu z limitu 2023 roku całej kwoty 11.000.000,00 zł.  
3. Komisja wnioskuje o wyszczególnienie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej  

w formie tabelarycznej tak jak w załączniku nr 7 do budżetu (limit – zmiana – limit  
po zmianie).  

4. Komisja wnioskuje o usunięcie zadania 38 z załącznika nr 7.  
5. Komisja wnioskuje o sprawdzenie istnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie projektu 

technicznego lub koncepcji budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym.  
6. Komisja wnioskuje o podniesienie stawek podatku od środków transportowych o 5%  

w stosunku do roku 2021.  
7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku  

od środków transportowych wraz z przyjętym wnioskiem.  
8. Komisja wnioskuje o przedstawienie wysokości comiesięcznych wpływów i wydatków 

(jakich - precyzyjnie) z opłaty targowiskowej w 2021 r.  
9. Komisja wnioskuje o pisemne wyjaśnienie art. 15 ust. 3 „należności przewidziane  

w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko”.  

  
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:34.  
 
 
       protokołował                                                          przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 

 

 

 


