
1 
 

Protokół nr 7/19 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 25 marca 2019 r., 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

 

 

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 list obecności, które stanowią załącznik 

niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023, których kserokopie stanowią 

załącznik niniejszego protokołu. 

W trakcie tych wystąpień, na Salę Posiedzeń przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 12 jej członków. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem i Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Mosinie Andrzejem Strażyńskim udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi 

dotyczyły: zwiększenia o 90.000,00 zł środków finansowych przeznaczonych na lokalny 

transport zbiorowy i wskazania, czy Gmina Mosina bezkrytycznie przyjmuje to, co Miasto 

Poznań jej w tym zakresie przedstawia; wskazania, czy Gmina Mosina wnioskowała  

o zwiększenie ilości kursów autobusów; określenia czym jest SIT/GIS i wskazania,  

co w ramach tego systemu można uzyskać; określenia na czym ma polegać remont budynku 

Urzędu Miejskiego w Mosinie; wzrostu o 500.000,00 zł środków finansowych 

przeznaczonych na wynagrodzenia w oświacie; wskazania, czy 350.000,00 zł ma zwiększyć 

pulę środków finansowych przeznaczonych na oświetlenie ulic, dróg i placów; określenia  

co w ramach zadania dotyczącego szatni na medal będzie realizowane; powierzenia przez 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu Gminie Mosina obsługi linii turystycznej, wskazania,  

czy to będzie linia bezpłatna dla osób korzystających z niej, wskazania, czy środki finansowe 

w wysokości 90.000,00 zł wystarczą na jej funkcjonowanie w okresach weekendowych  

oraz wskazania, czy promocją tej linii zajmie się Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 

wskazania, czy przedsięwzięcie dotyczące nauki na zielono obejmuje ostatnie szkoły  

w gminie Mosina, które nie mają zielonych sal do nauki przyrody i ekologii, wskazania,  

czy środki finansowe na ten cel zostały już uruchomione oraz określenia co składa się  

na zieloną salę, a także wskazania, czy Gmina Mosina planuje przyjąć jakichś repatriantów, 

wskazania, czy przeznaczone dla nich mieszkanie pochodzi z zasobów mieszkaniowych 

Gminy Mosina i gdzie się ono znajduje.  

W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny Michał Kleiber, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 13 jej członków. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

– wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019 oraz wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. 

Daniel Schoenradt z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy przedstawił projekt uchwały  

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą 

powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi 
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dotyczyły: wskazania, czy w projekcie jest przewidziane poszerzenie pasa drogowego na łuku 

przedmiotowego odcinka drogi, w rejonie zjazdu na ul. Żurawinową; wskazania: czy jest 

projekt sygnalizacji świetlnej, czy uzyskał on pozwolenie na budowę, przez kogo był 

realizowany i jaki był jego koszt, ile wynosi kosztorys inwestorski realizacji przedmiotowego 

zadania oraz na jaki koszt opiewały oferty na jego realizację w poprzednich przetargach. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” – wniosek  

nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P  

w miejscowości Czapury. 

Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił i omówił pismo 

GG.030.46.2019 z dnia 21 marca 2019 r. dotyczące skutków finansowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2014-2018, które stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

wskazania według jakiego klucza Gmina Mosina nalicza wyceny gruntów w przypadku ich 

wykupu i sprzedaży oraz potrzeby przeprowadzania ich wyceny przez rzeczoznawcę; 

wskazania, czy w projektach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będą 

projektowane jak największe ilości dróg gminnych oraz oszacowania procentu wykupionych 

przez Gminę Mosina dróg, które zostały zaprojektowane w uchwalonych miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat potrzeby 

projektowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dróg publicznych 

zamiast dróg wewnętrznych oraz na temat jakości planowania przestrzennego w Polsce  

i w gminie Mosina. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zaproponowała, aby temat kontroli przeprowadzonej 

w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu 

zrealizować podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, na co wyżej 

wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wyraziła zgodę. 

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Andrzej Strażyński przedstawił 

działalność ZUK w Mosinie w zakresie zapewnienia funkcjonowania targowiska miejskiego 

w Mosinie.  

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat przeznaczenia 

nowej płyty targowiska miejskiego w Mosinie oraz na temat potrzeby potraktowania 

mosińskiego targowiska jako produktu turystycznego Gminy Mosina. 

W trakcie tej dyskusji Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Andrzej 

Strażyński udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania 

przyczyn znacznego wzrostu wpływów z opłaty targowej szczególnie w 2016 roku  

oraz podstawy prawnej opłaty rezerwacyjnej i targowiskowej pobieranej przez ZUK  

w Mosinie. 

Zestawienie wpływów z tytułu opłaty targowej w latach 2014 – 2018 stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścili radni: Zbigniew Grygier i Waldemar Wiązek, 

tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało  

11 jej członków. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” – wniosek nr 4 

dotyczący wsparcia procesu promocyjnego mosińskiego targowiska jako produktu 

turystycznego Gminy Mosina. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła uwagę na fakt, że w nowych umowach  

na odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorcy znalazła się odpłatność za poszczególne 
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frakcje segregowanych odpadów, przedstawiając przy tym przewidywane konsekwencje  

z tego wynikające. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 

W jej trakcie, Salę Posiedzeń opuścił radny Jan Marciniak, tak więc odtąd w dalszym ciągu 

tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 10 jej członków. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą do Burmistrza Gminy Mosina 

Przemysława Mielocha, aby jeśli to jeszcze jest możliwe, w trybie pilnym zlecić podmiotowi 

zewnętrznemu pielęgnację zieleni i przycinkę drzew na terenie gminy Mosina. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 

Radna Jolanta Szymczak przeprosiła radnych za korespondencję mailową, którą otrzymali  

w sprawie dotyczącej jej rodziny i poprosiła o niekomentowanie tej sprawy.  

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na rok 2019. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P  

w miejscowości Czapury. 

4. Komisja wnioskuje o wsparcie procesu promocyjnego mosińskiego targowiska jako 

produktu turystycznego Gminy Mosina. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.35. 

 

 

   protokołował                                          przewodniczyła 

 

(-) Piotr Sokołowski                                                   (-) Wiesława Mania 
 

 

 


