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Protokół nr 46/20 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 21 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17.02 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: 
 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania przedstawiła tematykę dzisiejszego posiedzenia.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie             
-Wielkopolskie Centrum Recyklingu, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie Jan Marciniak wskazał, iż omawiany 
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez ww. komisję doraźną Rady Miejskiej 
w Mosinie.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 
między innymi: wskazania, czy wiadomo co stanie się z wkładem pieniężnym gdyby Gmina 
Mosina chciała wyjść ze spółki; wskazania, czy wyjście ze spółki będzie łatwe, czy trudne; 
wskazania, czy zbycie wkładu Gminy stoi po stronie Gminy Mosina oraz wskazania, czy 
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 jest zabezpieczona kwota wkładu do spółki. 
Radna Elżbieta Jarecka odniosła się między innymi do kwestii możliwości i sposobów wyjścia 
Gminy Mosina ze spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, czy jest dokument, który całościowo opisuje zasady 
uczestnictwa  w spółce działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu, w tym wchodzenia i wychodzenia ze spółki oraz terminów z tym 
związanych; wskazania, czy ta spółka ma akt założycielski, w którym zawarte są zapisy 
regulujące ww. kwestię oraz wskazania, czy w momencie wyjścia Gminy Mosina z tej spółki 
Gmina odzyska tylko podstawowy kapitał, czy również kapitał zapasowy. 
W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Arkadiusz 

Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 

Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Radny Andrzej Raźny odniósł się między innymi do wypowiedzi radnej Elżbiety Jareckiej 
dotyczącej sposobu zbywania udziałów w spółce. Następnie wyraził swoją opinię na temat 
możliwości odzyskania przez Gminę Mosina kapitału zapasowego przy wyjściu ze spółki.  
Radna Elżbieta Jarecka odniosła się do omawianego projektu uchwały oraz do działań spółki 
działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 
Następnie odniosła się do wypowiedzi radnego Andrzeja Raźnego dotyczącej sposobów 
zbywania udziałów w spółce.  
W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Adam 

Monikowski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji 

stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą 
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Cynką udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło między innymi wskazania, jak będzie 
księgowany w budżecie Gminy Mosina kapitał dotyczący przystąpienia do spółki. 
Radny Dominik Michalak między innymi wyraził swoją opinię na temat braku ujęcia 
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 kwoty wkładu Gminy Mosina do spółki. 
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących 
się" - wniosek nr 1 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie                 
- Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch dokonał wprowadzenia do projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 oraz do projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania  wskazała, iż  Komisja Budżetu i Finansów otrzymała 
zestawienie zadań z wydatków niewygasających w roku 2020, podkreślając przy tym, 
iż ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie otrzymała do zaopiniowania projektu 
uchwały w tym zakresie.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między 
innymi wskazania, jak się przekładają zadania niewygasające na projekt zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2020. 
Radny Jan Marciniak między innymi odniósł się do kwestii braku projektu uchwały odnośnie 
tzw. zadań niewygasających. Następnie wyraził swoją opinię na temat przekazanego radnym 
Rady Miejskiej w Mosinie zestawienia zadań z wydatków niewygasających w roku 2020 
oraz na temat terminu jego przekazania. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka wraz z Zastępcą Kierownika 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Danielem Schoenradt przedstawiła zestawienie zadań 
z wydatków niewygasających w roku 2020, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. Jednocześnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem, 
Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem oraz Zastępcą Kierownika Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Danielem Schoenradt udzieliła odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły między innymi:  
- odnośnie punktu 1 dotyczącego zadania pod nazwą  „Opracowanie dwóch koncepcji budowy 
kanalizacji, jednej  z włączeniem do systemu kanalizacji Aquanet, drugiej opartej na lokalnych 
oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, 
Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa”, 
wskazania, dlaczego zadania ujętego w punkcie 1 w tabeli nr 4, nie ma w projekcie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2021; wskazania, czy wykonawca zrobił opracowanie dla sieci 
wodociągowej oraz wskazania, czy radni Rady Miejskiej mogą otrzymać opracowanie 
dotyczące sieci kanalizacyjnej; 
- odnoście punktu 2 dotyczącego zadania pod nazwą „Zintegrowane węzły przesiadkowe 
w Drużynie, Pecnej (stacja Iłówiec) i Mosina”, wskazania, do kogo należy słup  energetyczny 
zlokalizowany w Drużynie w bliskiej odległości od inwestycji oraz wskazania, czy jest możliwość 
jego przebudowy oraz wskazania, czy w przypadku konieczności wymiany tego słupa przez 
właściciela nie wpłynie to na kwestię gwarancji wykonanych prac; 
- odnośnie punktu 7 dotyczącego zadania pod nazwą „Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej 
w Daszewicach”, wskazania, czy projekt ten uwzględnia progi zwalniające, wskazania, 
czy w projekcie tym uwzględniony jest również chodnik, czy tylko samo utwardzenie drogi; 
- odnośnie punktu od 3 do 8, które dotyczą zadań inwestycyjnych w zakresie projektu i budowy 
utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem, wskazania kiedy były podpisane umowy 
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z projektantem; wskazania, dlaczego projektanci nie wywiązywali się w umów w terminie 
oraz wskazania, czy Gmina Mosina planuje progi zwalniające na etapie projektów dróg; 
- odnośnie punktu 6 dotyczącego zadania pod nazwą „Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie”, 
wskazania, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania oraz wskazania, dlaczego 
tego zadnia nie ma w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021; 
- odnośnie punktu 11 dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa z przebudową ul. Łaziennej 
i Kanałowej w Mosinie - etap 1”, wskazania, co z budową ulicy Kanałowej w roku 2021: 
wskazania, czy jest możliwość rozszerzenia zamówienia dotyczącego budowy ulicy Łaziennej, 
jeżeli znajdą się środki na budowę ulicy Kanałowej i czy tegoroczna procedura zamknie nam 
możliwość  negocjacji z wykonawcą w tym zakresie; wskazania czy firma, która wzięła udział 
w przetargu na realizację tej inwestycji, a mająca złą opinię, będzie brana pod uwagę 
do realizacji tej inwestycji; wskazania, dlaczego radni nie uzyskali informacji o braku 
możliwości budowy ulicy Kanałowej oraz wskazania, czy przetargi na realizację inwestycji 
gminnych nie mogą być ogłaszane na początku roku, aby nie było zadań tzw. niewygasających; 
- odnośnie punktu 9 dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa ulicy Piaskowej (fragment 
od  ul. Łąkowej do ul. Czereśniowej) w Mosinie”, wskazania, czy kwota przeznaczona 
na to zadanie przechodzi na rok przyszły, czy w roku bieżącym zostaną poniesione jakieś 
wydatki związane z realizacją tego zadania;  
- odnośnie punktu 12 dotyczącego zadania pod nazwą „Budowa chodnika na ul. Kolejowej 
w Mosinie na fragmencie od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej”, wskazania, czy drzewa 
rosnące na odcinku planowanej inwestycji pozostaną; 
- odnośnie punktu 16 i 17 dotyczących zadania w zakresie budowy kanalizacji na ulicy 
Sowinieckiej i bocznej drogi od ulicy Sowinieckiej, wskazania terminu ostatecznego 
zakończenia realizacji tych inwestycji; wskazania, czy zadanie ujęte w punkcie 16 pod nazwą 
„Mosina: ul. Sowiniecka  i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja” zostało rozpoczęte 
oraz wskazania, czy środki finansowe ujęte w tym punkcie przeznaczone są wyłącznie 
na projekt; wskazania, na jaki zakres prac odnośnie realizacji zadań ujętych w punkcie 16 i 17 
Gmina Mosina podpisała umowę; wskazania, czy realizacja tego zadania będzie na odcinku 
należącym do PKP oraz wskazania, jaki odcinek kanalizacji będzie realizowany wyłącznie przez 
Aquanet. 
W trakcie tych wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Czesław 

Tomczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 

Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania dokonała podsumowania przedstawionego 

zestawienia, wskazując przy tym między innymi, iż zadania z wydatków niewygasających 

podsumowano na kwotę 12 219 237,00 zł oraz informując, iż projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania, zostanie zaopiniowany 

przez Komisje Budżetu i Finansów na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na rok 2020, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, 

co się stanie ze środkami finansowymi w przypadku gdy Rada Miejska w Mosinie nie wyrazi 

zgody na umniejszenie wydatków majątkowych w którejś z pozycji; wskazania, z czego 

uzbierano wolne środki; wskazania, dlaczego w dziale 801 - Oświata i Wychowanie, rozdział 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy 
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dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych jest taka różnica zabezpieczonych środków 

finansowych w bieżącym roku w stosunku do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021; 

Radny Jan Marciniak  zwrócił się z prośbą o przedstawienie radnym Rady Miejskiej w Mosinie 

do dnia sesji precyzyjnej informacji dotyczącej wolnych środków. 

Radna Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat wydatków bieżących Gminy Mosina. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do wypowiedzi radnej Elżbiety Jareckiej. 

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mosina na lata 2020-2026, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Jednocześnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem 

udzieliła odpowiedzi na pytanie, które między innymi dotyczyło wskazania, czy w związku 

z planem złożenia wniosku do Funduszu Inwestycji Lokalnej o dofinansowanie przebudowy 

Przedszkola zlokalizowanego na ulicy Topolowej w Mosinie, nie należy tego zadania wpisać 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina. 

Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię w sprawie konieczności wpisania 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina zadania dotyczącego przebudowy 

Przedszkola zlokalizowanego na ulicy Topolowej w Mosinie.   

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą, aby w załączniku nr 7 - Wydatki Majątkowe, 

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, była zawarta informacja 

wyjaśniająca przyczyny umniejszenia planu wydatków dla poszczególnych inwestycji. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła  8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący  pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Następnie ww. komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie przyjęła 7 głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się” - wniosek 
nr 3 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania wskazała, iż Rada Miejska w Mosina zwróciła się 
do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o przekazanie autopoprawek do projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2021 w celu możliwości jego dalszego procedowania przez poszczególne 
komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie między innymi złożyła podziękowania 
za miniony rok pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz poprosiła o przekazanie uwag do planu 
pracy ww. komisji na rok 2021.  
Radny Dominik Michalak odniósł się do kwestii potrzeby otrzymania przez radnych Rady 
Miejskiej w Mosinie autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina do projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021. Następnie wskazał, iż Burmistrz Gminy Mosina zobowiązał się 
do przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie informacji na temat modelu finansowania 
budowy basenu.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Dominika 
Michalaka. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat 
pracy Komisji Budżetu i Finansów w roku bieżącym. Następnie złożyła podziękowania zarówno 
Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Zastępcy Przewodniczącej Komisji Budżetu 
i Finansów, Burmistrzom Gminy Mosina oraz  pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie 
za pracę na rzecz Komisji Budżetu i Finansów w roku 2020. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej 
Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur, następnie złożył podziękowania Komisji Budżetu 
i Finansów oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie za współpracę w 2020 roku.  
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w przystąpienia Gminy Mosina do spółki 

działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2020. 
3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027. 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.00.  

 

 

   protokołowała                                                                       przewodniczyła 

 

 (-) Anita Ćwiklińska                                       (-) Wiesława Mania          


