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Protokół nr 70/21  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 7 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 16:01 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: 
Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z wnioskami poszczególnych komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 oraz z wnioskami Klubu 
Radnych Gminy Mosina Odnowa do projektu budżetu na rok 2022, których kserokopia 
stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie dyskusji, jaka się odbyła nad przedmiotowymi wnioskami i wnioskami złożonymi 
przez poszczególnych radnych Rady Miejskiej w Mosinie, do posiedzenia Komisji Budżetu  
i Finansów dołączyła radna Jolanta Szymczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia udział brało 13 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 13 głosami „za”: wnioski nr 1 – 4,  
12 – 24, 29 – 30, 32, 34, 36 – 39, 41 – 51, 56 – 60, 64, 66, 68 – 69 i 71 – 73; 12 głosami „za” 
(radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tych głosowaniach): wnioski nr 6 – 11; 11 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tym 
głosowaniu): wniosek nr 5; 11 głosami, przy 2 głosach „przeciw”: wnioski nr 25 i 62;  
12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”: wnioski nr 26 – 27, 31, 33, 35, 61, 65, 67, 
90, 112, 137 – 138 i 140; 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”: wnioski nr 28, 78, 86, 111, 121 i 134; 10 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”: wnioski nr 40, 82 – 83, 87, 91, 95, 103, 113, 116 i 135; 12 głosami „za” 
(radny Jan Marciniak nie wziął udziału w tych głosowaniach): wnioski nr 52 i 54; 11 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (radny Jan Marciniak nie wziął udziału w tym 
głosowaniu): wniosek nr 53; 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” (radny Jan 
Marciniak nie wziął udziału w tych głosowaniach): wnioski nr 55 i 77; 12 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw”: wnioski nr 63, 70 i 139; 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”: 
wniosek nr 74; 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”: 
wniosek nr 75; 8 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”: 
wniosek nr 76; 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”: 
wniosek nr 79; 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”: 
wnioski nr 80 i 107; 9 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”: wnioski nr 81, 108, 
114 – 115, 122, 127 – 128 i 131; 7 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”: wniosek nr 84; 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”: wnioski nr 85, 96 i 129; 11 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”: wnioski nr 88 – 89, 92, 94, 118 – 119 i 136; 10 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” (radna Izabela Demska nie wzięła 
udziału w tym głosowaniu): wniosek nr 93; 7 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”  
i 3 głosach „wstrzymujących się”: wnioski nr 97 i 133; 8 głosami „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się”: wnioski nr 98, 100, 104 – 105, 109 – 110 i 125 – 126; 8 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”: wnioski nr 99, 106 i 123; 7 głosami 
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„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”: wniosek nr 101; 7 głosami 
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”: wnioski nr 102 i 124;  
11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”: wniosek nr 117;  
9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” (radny Andrzej Raźny nie wziął udziału  
w tym głosowaniu): wniosek nr 120; 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach 
„wstrzymujących się”: wniosek nr 130; 6 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 4 głosach 
„wstrzymujących się”: wniosek nr 132. 
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła 9 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek dotyczący wprowadzenia do projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022 programu modernizacji 20 przejść dla pieszych na terenie gminy, w tym 
projektu doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ulicy Gromadzkiej w Czapurach  
(wraz z wprowadzeniem do WPF), wniosek dotyczący wprowadzenia do projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2022 wykonania modernizacji 7 przejść dla pieszych na terenie gminy, 
w tym doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ulicy Gromadzkiej w Czapurach oraz wniosek 
dotyczący ujęcia w projekcie budżetu na rok 2022 zadania: projekt z pozwoleniem  
na budowę sieci kanalizacyjnej dla wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec, 
Borkowice - zadanie sfinansowane ze sprzedaży szyn z linii kolejowej na Osową Górę,  
8 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek dotyczący 
zakupu ubezpieczenia cyber risks od ryzyk cybernetycznych dla Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, a 5 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek dotyczący wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: 
Projekt budowy ul. Dolnej w Daszewicach z kwotą 60.000,00 zł (źródło finansowania: wydatki 
bieżące). 
  
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 

zadania: Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, 
Radzewice i Mieczewo z kwotą w wysokości 100.000,00 złotych. 

2. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, 
Mieczewa (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.) z kwotą w wysokości 750.000,00 zł, 
a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z całościową kwotą zadania w wysokości 
10.000.000,00 zł. 

3. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa 
Nowego, Borkowic, Bolesławca (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.), z kwotą  
w wysokości 750.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z całościową kwotą 
zadania w wysokości 10.000.000,00 zł. 

4. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej  
przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań z kwotą w wysokości 1.000.000,00 zł,  
a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z całościową kwotą zadania w wysokości 
2.000.000,00 zł. 

5. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży włącznie z kwotą  
w wysokości 6.000,00 zł.  
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6. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym z kwotą w wysokości 
6.000,00 zł.  

7. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa z kwotą w wysokości 
12.000,00 zł.  

8. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie z kwotą w wysokości 
40.000,00 zł.  

9. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie z kwotą  
w wysokości 60.000,00 zł.  

10. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia w ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie z kwotą  
w wysokości 70.000,00 zł. 

11. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach z kwotą  
w wysokości 100.000,00 zł.  

12. Komisja wnioskuje o wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie z kwotą  
w wysokości 70.000,00 zł. 

13. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie z kwotą w wysokości 
6.000,00 zł. 

14. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Drużynie z kwotą w wysokości 
6.000,00 zł.  

15. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie – odcinek przy drodze powiatowej 
od dworca PKP do ul. Piaskowej z kwotą w wysokości 6.000,00 zł. 

16. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt wraz z pozwoleniem na budowę CZERWONKI z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

17. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie z kwotą w wysokości  
50.000,00 zł.  

18. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt ul. Piaskowej w Krosinku z kwotą w wysokości 50.000,00 zł.  

19. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt ulic Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł.  

20. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym z kwotą  
w wysokości 5.000,00 zł.  

21. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem 
pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie z kwotą w wysokości 
10.000,00 zł.  
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22. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie z kwotą  
w wysokości 20.000,00 zł.  

23. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej z kwotą  
w wysokości 30.000,00 zł. 

24. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe  
z dworcem kolejowym w Mosinie z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

25. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy promenady sportowo-rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego 
wraz z kładką pieszo-rowerową na wysokości ul. Harcerskiej z kwotą w wysokości 
60.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwotą całościową zadania  
w wysokości 1.000.000,00 zł. 

26. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt klimatyzacji Hali OSiR, przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter budynku: 
korytarz, recepcja z kwotą w wysokości 5.000,00 zł.  

27. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego z kwotą  
w wysokości 20.000,00 zł.  

28. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Ożywienie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału 
Mosińskiego - koncepcja z kwotą w wysokości 30.000,00 zł.  

29. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny  
z kwotą w wysokości 30.000,00 zł.  

30. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie  
z kwotą w wysokości 50.000,00 zł.  

31. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Kontynuacja remontu Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien z kwotą  
w wysokości 100.000,00 zł.  

32. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie z kwotą 
w wysokości 100.000,00 zł.  

33. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa SKATEPARKU z kwotą w wysokości 1.000.000,00 zł. 

34. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach 
po pełnej analizie naszych możliwości projektowych i finansowych z kwotą w wysokości 
10.000,00 zł.  

35. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Dofinansowanie remontu zabytków i obiektów pod opieką konserwatora  
z kwotą w wysokości 10.000,00 zł.  

36. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Rozwój sieci wodociągowej w obszarze „Majątku Rogalin” z kwotą w wysokości 
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100.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwotą całościową zadania  
w wysokości 10.000.000,00 zł. 

37. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) z kwotą w wysokości 
100.000,00 zł.  

38. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno z kwotą w wysokości 
150.000,00 zł. 

39. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, 
Sasinowo - Wiórek z kwotą w wysokości 300.000,00 zł.  

40. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa chodnika w ul. Sosnowej w Wiórku z kwotą w wysokości 100.000,00 zł.  

41. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice, 
ul. Poznańska oraz działania związane z retencją z kwotą w wysokości 310.000,00 zł. 

42. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo z kwotą  
w wysokości 20.000,00 zł. 

43. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny  
- odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej z kwotą w wysokości 50.000,00 zł.  

44. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką  
w Mosinie wraz z mostem na Kanale Mosińskim z kwotą w wysokości 150.000,00 zł.  

45. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Mosina (założenia - wykonanie) z kwotą w wysokości 60.000,00 zł.  

46. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania  
z ul. Konopnickiej (300 m) z kwotą w wysokości 100.000,00 zł. 

47. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł.  

48. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł. 

49. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł. 

50. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie z kwotą w wysokości 300.000,00 zł.  

51. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie z kwotą w wysokości 
20.000,00 zł. 
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52. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna 
w terenie zabudowanym do granicy lasu z kwotą w wysokości 20.000,00 zł.  

53. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie z kwotą  
w wysokości 20.000,00 zł.  

54. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie projektu chodnika w Żabinku (150 m) z kwotą w wysokości 
20.000,00 zł.  

55. Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty w wysokości 500.000,00 zł z zadania: Wentylacja  
i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1.  

56. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I z kwotą w wysokości 50 000,00 zł.  

57. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej z kwotą w wysokości  
30 000,00 zł. 

58. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku 
Babinki do rzeki Kopli z kwotą 80.000 zł.  

59. Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia w Dymaczewie 
Nowym ulica Wspólna do kwoty 30 tysięcy złotych (kosztorys inwestorski). 

60. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11 z kwotą 
8.500 zł.  

61. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku Pracowni artystycznej 
w Rogalinku z przeznaczeniem na powiększenie pracowni z kwotą 10.000,00 zł.  

62. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na 2022 rok 
projektów dróg rowerowych na ulicy Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej  
w Mosinie. 

63. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
projektu i budowy kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym i w Dymaczewie Nowym.  

64. Komisja wnioskuje o realizację w I półroczu 2022 r. zakupu ubrań ochronnych dla OSP.  
65. Komisja wnioskuje o wykreślenie z projektu budżetu Gminy Mosina na 2022 rok,  

z załącznika nr 7, punkt 17, zadania pod nazwą: Projekt oświetlenia drogowego  
w Babkach, ul. Piwoniowa z kwotą 6.000,00 zł  

66. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na 2022 rok,  
w punkcie 17 załącznika nr 7 pod nazwą: Projekt, budowa i rozbudowa oświetlenia 
drogowego, zadania pod nazwą: Projekt oświetlenia drogowego w Czapurach, ul. Polna  
z kwotą 6.000,00 zł.  

67. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022:  
w dziale 900, rozdział 90015, paragraf 6050 Budowa 2 lamp solarnych przy drodze 
gminnej dojazdowej do cmentarza w Krośnie - kwota 20 000 zł (finansowanie  
ze środków bieżących). 

68. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022:  
w dziale 600 rozdział 60014 par. 6050 - Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa 
przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna, 
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kwota 30 000 zł (finansowanie dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060 z wykupu 
gruntów).  

69. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina z kwotą  
w wysokości 20.000,00 zł.  

70. Komisja wnioskuje o zmianę ogrzewania w mieszkaniu komunalnym położonym  
w Mosinie, ul. Pożegowska 3/2a, z kwotą 25.000,00 zł (źródło finansowania: wydatki 
bieżące).  

71. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 010 w rozdziale 01008 w paragrafie 4300 
wydatku o 1 000,00 zł. 

72. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 010 w rozdziale 01043 w paragrafie 4270 
wydatku o 500,00 zł. 

73. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 010 w rozdziale 01044 w paragrafie 4270 
wydatku o 500,00 zł.  

74. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 020 w rozdziale 02001, zgodnie z wnioskami 
nr 4-5 Klubu Radnych Odnowa. 

75. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60001 w paragrafie 2710 
wydatku o 8 108,97 zł.  

76. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60004, zgodnie z wnioskami 
nr 7-9 Klubu Radnych Odnowa.  

77. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60013 w paragrafie 4520 
wydatku o 35,00 zł.  

78. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60014, zgodnie z wnioskami 
nr 11-12 Klubu Radnych Odnowa.  

79. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 4300 
wydatku o 48 093,10 zł.  

80. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60016, zgodnie z wnioskami 
nr 13-14 i 16 Klubu Radnych Odnowa.  

81. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60017, zgodnie z wnioskami 
nr 17-19 Klubu Radnych Odnowa.  

82. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 600 w rozdziale 60019 w paragrafie 4300 
wydatku o 12 500,00 zł.  

83. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 630 w rozdziale 63003, zgodnie z wnioskami 
nr 21-29 Klubu Radnych Odnowa.  

84. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 4270 
wydatku o 10 250,00 zł.  

85. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 700 w rozdziale 70005, zgodnie z wnioskami 
nr 30 i 32-37 Klubu Radnych Odnowa.  

86. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 710 w rozdziale 71004, zgodnie z wnioskami 
nr 38-42 Klubu Radnych Odnowa.  

87. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75022, zgodnie z wnioskami 
nr 43-46 Klubu Radnych Odnowa.  

88. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75023, zgodnie z wnioskami 
nr 47-67 Klubu Radnych Odnowa.  

89. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75075, zgodnie z wnioskami 
nr 68-75 Klubu Radnych Odnowa.  
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90. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 750 w rozdziale 75095, zgodnie z wnioskami 
nr 76-83 Klubu Radnych Odnowa.  

91. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75414, zgodnie z wnioskami 
nr 84-85 Klubu Radnych Odnowa.  

92. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75416, zgodnie z wnioskami 
nr 86-102 Klubu Radnych Odnowa. 

93. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75421, zgodnie z wnioskami 
nr 103-109 Klubu Radnych Odnowa.  

94. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 754 w rozdziale 75495, zgodnie z wnioskami 
nr 110-114 Klubu Radnych Odnowa.  

95. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 757 w rozdziale 75702, zgodnie z wnioskami 
nr 115-116 Klubu Radnych Odnowa.  

96. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 758 w rozdziale 75818 w paragrafie 4810 
wydatku o 67 816,66 zł. 

97. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 4270 
wydatku o 40 179,00 zł.  

98. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80101, zgodnie z wnioskami 
nr 118-129 i 131-141 Klubu Radnych Odnowa. 

99. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80103 w paragrafie 4270 
wydatku o 2 041,25 zł.  

100. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80103, zgodnie z wnioskami 
nr 142-150 i 152-161 Klubu Radnych Odnowa.  

101. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80104 w paragrafie 4270 
wydatku o 7 600,30 zł.  

102. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80104, zgodnie z wnioskami 
nr 162-172 i 174-183 Klubu Radnych Odnowa.  

103. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80106 w paragrafie 2310 
wydatku o 1 000,00 zł. 

104. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80107, zgodnie z wnioskami 
nr 185-191 Klubu Radnych Odnowa.  

105. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80113 w paragrafie 4300 
wydatku o 100 000,00 zł.  

106. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80146, zgodnie z wnioskami 
nr 193-194 Klubu Radnych Odnowa. 

107. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80148, zgodnie z wnioskami 
nr 195-205 Klubu Radnych Odnowa. 

108. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80149, zgodnie z wnioskami 
nr 206-218 Klubu Radnych Odnowa. 

109. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80150, zgodnie z wnioskami 
nr 219-228 Klubu Radnych Odnowa. 

110. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80153, zgodnie z wnioskami 
nr 229-230 Klubu Radnych Odnowa. 

111. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 801 w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskami 
nr 231-233 Klubu Radnych Odnowa. 

112. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 851 w rozdziale 85158 w paragrafie 2710 
wydatku o 3 232,05 zł.  
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113. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85202 w paragrafie 4330 
wydatku o 22 000,00 zł. 

114. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85205, zgodnie z wnioskami 
nr 236-238 Klubu Radnych Odnowa. 

115. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 852 w rozdziale 85219, zgodnie z wnioskami 
nr 239-255 Klubu Radnych Odnowa. 

116. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85326 w paragrafie 4300 
wydatku o 5 000,00 zł. 

117. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85334 w paragrafie 4270 
wydatku o 600,00 zł. 

118. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 853 w rozdziale 85395, zgodnie z wnioskami 
nr 258-265 Klubu Radnych Odnowa. 

119. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 854 w rozdziale 85404, zgodnie z wnioskami 
nr 266-267 Klubu Radnych Odnowa. 

120. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 854 w rozdziale 85412, zgodnie z wnioskami 
nr 268-271 Klubu Radnych Odnowa. 

121. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 854 w rozdziale 85446, zgodnie z wnioskami 
nr 272-273 Klubu Radnych Odnowa. 

122. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85501, zgodnie z wnioskami 
nr 274-284 Klubu Radnych Odnowa. 

123. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85502, zgodnie  
z wnioskami nr 285-300 Klubu Radnych Odnowa. 

124. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85504, zgodnie z wnioskami 
nr 301-308 Klubu Radnych Odnowa. 

125. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85513 w paragrafie 4130 
wydatku o 2 742,45 zł. 

126. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 855 w rozdziale 85516, zgodnie z wnioskami 
nr 310-311 Klubu Radnych Odnowa. 

127. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90001, zgodnie z wnioskami 
nr 312-314 Klubu Radnych Odnowa. 

128. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90002, zgodnie  
z wnioskami nr 315-323 Klubu Radnych Odnowa. 

129. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90004, zgodnie z wnioskami 
nr 324-325 Klubu Radnych Odnowa. 

130. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90005, zgodnie z wnioskami 
nr 326-327 Klubu Radnych Odnowa. 

131. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90013, zgodnie z wnioskami 
nr 328-329 Klubu Radnych Odnowa. 

132. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90015, zgodnie z wnioskami 
nr 330-331 Klubu Radnych Odnowa. 

133. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90026, zgodnie z wnioskami 
nr 332-333 Klubu Radnych Odnowa. 

134. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 900 w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskami 
nr 334-336 Klubu Radnych Odnowa. 

135. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 921 w rozdziale 92109, zgodnie z wnioskami 
nr 337-338 Klubu Radnych Odnowa. 
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136. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 925 w rozdziale 92504 w paragrafie 4300 
wydatku o 500,00 zł. 

137. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92601, zgodnie z wnioskami 
nr 340-342 Klubu Radnych Odnowa. 

138. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92605, zgodnie z wnioskami 
nr 343-362 Klubu Radnych Odnowa. 

139. Komisja wnioskuje o zmniejszenie w dziale 926 w rozdziale 92695 w paragrafie 4300 
wydatku o 175,00 zł. 

140. Komisja wnioskuje o zwiększenie o 200.000,00 zł środków finansowych na kursy linii 
autobusowych 699 i 698. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:57.  
 
 
       protokołował                                                         przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                    (-) Wiesława Mania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


