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Protokół nr 51/21 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 23 lutego 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17.05 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. 

Jednocześnie wskazała, iż dzisiejsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zostało zwołane 

w związku ze złożeniem wniosku w sprawie likwidacji spółki „Park Strzelnica”, przypominając 

przy tym, iż temat dotyczący działalności spółki został już podjęty na posiedzeniu ww. komisji 

stałej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 4 stycznia br. Następnie odniosła się 

do stanowiska Klubu Radnych OdNowa dotyczącego dalszego funkcjonowania Spółki „Park 

Strzelnica” w tym przedłożonych projektów uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 

spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie 

wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług 

Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park 

Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. Kserokopie 

ww. dokumentów stanowią załącznik niniejszego protokołu. Ponadto między innymi zwróciła 

uwagę, iż Rada Miejska w Mosinie nie otrzymała dokumentów dotyczących działań Spółki 

„Park Strzelnica” oraz Gminy Mosina w zakresie budowy basenu, w tym dokumentów 

niezbędnych do udziału w Programie Jessica2. 

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. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił procedury związane z utworzeniem 

Spółki „Park Strzelnica”, z przyjęciem jej statutu oraz powołaniem zarządu spółki. Następnie 

przedstawił jakie działania zostały podjęte przez Gminę Mosina oraz Spółkę „Park Strzelnica” 

w zakresie pozyskania środków finansowych na budowę basenu, które niestety nie przyniosły 

zamierzonego celu, a także działania w zakresie pozyskania pożyczki z programu Jessica2.  

Prezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Paweł Kamiński przedstawił  

i omówił prezentację dotyczącą założeń do biznesplanu budowy basenu w Mosinie w ramach 

realizacji przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji na obszarach problemowych - Program 

Jessica2, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do przedstawionej prezentacji 

i  informacji w niej zawartych dotyczących kosztorysu, wartości pieniądza oraz przychodów 

z tytułu funkcjonowania basenu. Następnie między innymi wskazał, iż aktualnie nie ma 

programu umożliwiającego dofinansowanie do budowy basenu, ponadto zwrócił się 

do radnych Rady Miejskiej w Mosinie z prośbą o możliwość dokończenia sporządzania 

biznesplanu oraz studium wykonalności dla projektu „Budowa krytego basenu w Mosinie” 

w celu kompleksowego przedstawienia tych dokumentów.  Jednocześnie między innymi 
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wskazał, iż po przedstawieniu tych dokumentów Rada Miejska w Mosinie będzie miała 

możliwość podjęcia decyzji co do przyszłości budowy basenu.   

W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyła radna Ewelina 

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

Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 

Prezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Paweł Kamiński udzielił odpowiedzi 

na pytania odnośnie programu Jessica2, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. mógłby uzyskać w ramach programu Jessica2 pożyczki 

na budowę basenu jeśli doszłoby do połączenia spółek; wskazania, czy w trakcie budowy 

basenu można zmniejszyć kredyt udzielony w ramach programu Jessica2; wskazania, 

czy wkładem własnym odnośnie udzielenia tej pożyczki może być grunt; wskazania, 

czy w kalkulacjach ujętych w biznesplanie brane są pod uwagę  dochody z tytułu współpracy 

z podmiotami, które mogą przejąć i zagospodarować teren wokół basenu; wskazania, 

czy Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o. o zajmuje się pośrednictwem kredytowym 

oraz  wskazania, czy firma ta będzie miała korzyści w przypadku przystąpienia Gminy Mosina 

do projektu Jessica2.  

Prezes Zarządu Spółki „Park Strzelnica” Włodzimierz Koralewski poinformował, iż firma 

Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o. o została wyłoniona w formie zapytań ofertowych 

na wykonanie studium wykonalności oraz biznesplanu dla projektu „Budowa krytego basenu 

w Mosinie”, które skierowane zostało do czterech firm.  

Radny Łukasz Kasprowicz przedstawił swoje stanowisko w sprawie sposobu przedstawienia 

informacji odnośnie udziału w programie Jessica2 oraz na temat samego programu. 

Jednocześnie wyraził swoją opinię na temat kosztów związanych z utrzymaniem basenu. 

Radny Marcin Ługawiak odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza. Następnie 

między innymi wyraził swoją opinię na temat przedstawionych kalkulacji finansowych 

dotyczących funkcjonowania/eksploatacji basenu oraz na temat zaciągnięcia pożyczki 

w ramach Programu Jessica2. 

Prezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Paweł Kamiński wraz z Burmistrzem 

Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 

między innymi: wskazania, na jakiej zasadzie firma przeprowadziła kalkulację kosztów 

eksploatacyjnych basenu; wskazania, czy kalkulacje te są przeprowadzone na podstawie 

funkcjonujących już obiektów o podobnej wielkości i jeśli tak, to jakich; wskazania, 

czy w przedstawionym dokumencie w przychodach uwzględnione są płatności Gminy za lekcje 

wychowania fizycznego na rzecz spółki, czy tylko przychody pozalekcyjne; wskazania, 

co dokładnie uwzględnione zostało w przychodach; wskazania, czy w kalkulacjach dotyczących 

kosztów uwzględnione jest również dowożenie dzieci na basen na lekcje wychowania 

fizycznego; wskazania, ile z kalkulowanych przychodów to przychody z budżetu Gminy Mosina. 

Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat obecnych realiów życia wynikających 

z pandemii oraz zmiany hierarchii ważności realizowania poszczególnych inwestycji gminnych, 

wskazując przy tym na wzrost kosztów bieżących Gminy Mosina. Następnie wyraził swoją 

opinię na temat budowy basenu, odnosząc się przy tym do kosztów z tym związanych 

oraz na temat realizacji tej inwestycji przez Gminę Mosina jako inwestora w ramach pożyczki 

z Programu Jessica2, odnosząc się przy tym do kwestii związanych z podatkiem VAT i kosztem 

z tym związanym oraz podkreślając, iż głównym zamysłem powołania spółki „Park Strzelnica” 
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było odzyskanie tego podatku oraz obniżanie kosztów funkcjonowania Spółki poprzez 

coroczne odzyskiwanie podatku VAT.  

Prezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Paweł Kamiński 

odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Raźnego.  

Radny Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Prezesa Zarządu Doradztwa 

Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Pawła Kamińskiego. Następnie wyraził swoją opinię na temat 

dalszej celowości funkcjonowania Spółki „Park Strzelnica”. 

Radna Elżbieta Jarecka między innymi przedstawiła swoje stanowisko w sprawie kosztów 

związanych z funkcjonowaniem basenu oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę 

Mosina w ramach Programu Jessica2.  

Prezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Paweł Kamiński udzielił odpowiedzi 

na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy jeżeli Gmina Mosina wybuduje 

obiekt to w późniejszym czasie może aportem przekazać go spółce, a spółka przyjmując basen 

może odliczać amortyzację oraz wskazania, czy do Programu Jessica2 może przystąpić jedynie 

Gmina Mosina, czy spółki również. 

Radny Łukasz Kasprowicz między innymi wyraził swoją opinię na temat potrzeby budowy 

basenu na terenie Mosiny. Następnie odniósł się do przedstawionych informacji dotyczących 

założeń kosztów eksploatacji basenu i sposobu przeprowadzenia kalkulacji tych kosztów. 

Ponadto między innymi ustosunkował się do kwestii zaciągnięcia kredytu na budowę basenu 

oraz do kosztów związanych z jego utrzymaniem.  

Radny Jan Marciniak między innymi wyraził swoją opinię na temat decyzji dotyczących budowy 

basenu oraz na temat jego funkcjonowania, odnosząc się przy tym do przedstawionych danych  

dotyczących założeń do biznesplanu budowy basenu. Następnie przedstawił swoje stanowisko 

w sprawie organizowania na basenie zajęć wychowania fizycznego, indywidualnych zajęć 

z nauki pływania oraz w sprawie potrzeb inwestycyjnych mieszkańców gminy Mosina. 

Radny Marcin Ługawiak zwrócił się z prośbą, aby do przygotowywanego studium wykonalności 

dołożyć informację o obiektach, które były brane  pod uwagę przy kalkulacji kosztów 

i dochodów związanych z funkcjonowaniem basenu. 

Prezes Zarządu Doradztwa Gospodarczego PMC Sp. z o.o. Paweł Kamiński między innymi 

odniósł się do prośby radnego Marcina Ługawiaka oraz do wypowiedzi radnego Jana 

Marciniaka dotyczącej przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego na basenie 

oraz organizacji indywidualnych zajęć nauki pływania. Jednocześnie wyraził swoją opinię 

na temat funkcjonowania pływalni AWF w Poznaniu. Następnie odniósł się do projektu 

krytego basenu w Mosinie oraz do planów związanych z jego funkcjonowaniem. Ponadto 

między innymi ustosunkował się do możliwości sfinansowania budowy basenu ze środków 

zewnętrznych oraz wskazał na zakres działań jego firmy związanych z pozyskaniem przez 

Gminę Mosina pożyczki w ramach Programu Jessica2. Jednocześnie przedstawił informacje 

na temat oprocentowania tego kredytu oraz udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wskazania, czy w ramach Programu Jessica2 można pozyskać środki na budowę dróg 

i kanalizacji. 

Prezes Zarządu Spółki „Park Strzelnica” Włodzimierz Koralewski wyraził swoją opinię na temat 

potrzeby budowy basenu w Mosinie. Następnie między innymi odnosząc się do projektów 

uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności 
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zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, zwrócił się z prośbą o ich opiniowanie i podjęcie 

po uzyskaniu przez spółkę biznesplanu i studium wykonalności budowy basenu. 

Radca prawny reprezentujący Spółkę „Park Strzelnica” Mikołaj Andrzejczak przedstawił trzy 

opinie prawne dotyczące: połączenia Spółki „Park Strzelnica" ze Spółką Zakład Usług 

Komunalnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki „Park Strzelnica" oraz likwidacji Spółki 

„Park Strzelnica". 

Prezes Zarządu Spółki „Park Strzelnica” Włodzimierz Koralewski odnosząc się do informacji 

pozyskanych na spotkaniu z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego między innymi 

wskazał, iż kredyt może zaciągnąć Gmina, ale może przekazywać go na bieżąco spółce 

a realizacją inwestycji może zajmować się spółka i związku z tym odliczać VAT.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi Prezesa Zarządu 

Spółki „Park Strzelnica” Włodzimierza Koralewskiego. 

Prowadząca obrady Wiesława Mania, między innymi zwróciła się z prośbą o przekazanie 

radnym Rady Miejskiej w Mosinie opinii przygotowanych przez radcę prawnego Mikołaja 

Andrzejczaka oraz o przekazanie ww. radcy prawnemu projektów uchwał w sprawie obniżenia 

kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających 

do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mosinie. 

Członek Rady Nadzorczej Spółki „Park Strzelnica” Paulina Kubacka między innymi  

odniosła się do stanowiska Klubu Radnych OdNowa dotyczącego dalszego funkcjonowania 

Spółki „Park Strzelnica” oraz do wypowiedzi radnego Andrzeja Raźnego dotyczącej zmiany 

potrzeb mieszkańców gminy Mosina, wyrażając przy tym przekonanie, iż w jej ocenie budowa 

basenu w Mosinie jest inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców gminy Mosina. Następnie 

między innymi przedstawiła swoje stanowisko w sprawie działań zwierzających do likwidacji 

Spółki lub jej połączenia ze spółką Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, na obecnym etapie podjętych działań przez Spółkę „Park Strzelnica”. 

Ponadto ustosunkowała się do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza dotyczącej wyboru 

kandydata na stanowisko Prezesa Spółki „Park Strzelnica”. 

Członek Rady Nadzorczej Spółki „Park Strzelnica” Adam Wdowicki między innymi wyraził swoją 

opinię na temat przedstawionego stanowiska radnych Rady Miejskiej w Mosinie dotyczącego 

Spółki „Park Strzelnica”. Jednocześnie między innymi zwrócił się z prośbą o  rzeczowe 

i rozsądne patrzenie na losy budowy basenu i na potrzebę jej zrealizowania z punktu widzenia 

potrzeb mieszkańców. 

Radny Dominik Michalak między innymi przedstawił swoje stanowisko dotyczące powołania 

Spółki „Park Strzelnica”, w sprawie działalności Spółki oraz w sprawie możliwości, również 

finansowych, realizacji budowy basenu przez Gminę Mosina. Jednocześnie odniósł się do 

stanowiska Klubu Radnych OdNowa dotyczącego dalszego funkcjonowania Spółki „Park 

Strzelnica”. 

Radca prawny reprezentujący Spółkę „Park Strzelnica” Mikołaj Andrzejczak udzielił 

odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, czy oceniał projekty uchwał 

w  sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka 
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z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności 

zmierzających do  połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. 

Radny Roman Kolankiewicz odniósł się do wyżej wymienionych projektów uchwał 

oraz do wniosku podjętego przez Komisję Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

w sprawie likwidacji Spółki „Park Strzelnica”. Następnie między innymi wyraził swoją opinię 

na temat zaciągnięcia pożyczki z Programu Jessica 2 na budowę basenu.  Jednocześnie 

odniósł się do wypowiedzi członka Rady Nadzorczej Spółki „Park Strzelnica” Pauliny Kubackiej 

dotyczącej określania przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie potrzeb mieszkańców gminy 

Mosina. Ponadto między innymi wskazał, iż w jego ocenie pożyczka zaciągnięta w ramach  

Programu Jessica2 powinna zostać przeznaczona na rewitalizacje miasta.  

Radna Elżbieta Jarecka odniosła się do kwestii powołania i kapitału zakładowego Spółki „Park 

Strzelnica” oraz do opinii przedstawionych przez radcę prawnego reprezentującego Spółkę 

„Park Strzelnica” Mikołaja Andrzejczaka. Ponadto wyraziła swoją opinią na temat potrzeb 

inwestycyjnych mieszkańców gminy Mosina oraz na temat projektów uchwał w sprawie 

obniżenia kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających 

do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mosinie. 

Radny Arkadiusz Cebulski między innymi wyraził swoją opinię na temat budowy basenu 

w Mosinie i oczekiwań w tym zakresie mieszkańców gminy Mosina. Jednocześnie 

odniósł się do działań inwestycyjnych zrealizowanych w okresie ostatnich czterech lat przez 

Gminę Mosina. Następnie między innymi wyraził swoją opinię na temat kredytowania budowy 

basenu oraz możliwości jego budowy przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Ponadto 

odniósł się do potrzeb inwestycyjnych mieszkańców gminy Mosina oraz do obecnie 

prowadzonych inwestycji przez Gminę Mosina i okresu ich zakończenia. Następnie między 

innymi wskazał, iż w jego ocenie należy dalej prowadzić działania zmierzające do budowy 

basenu, odnosząc się przy tym do przedłożonych projektów uchwał dotyczących Spółki  „Park 

Strzelnica”. Jednocześnie złożył wniosek o przesunięcie dyskusji i głosowania do czasu 

przedstawienia opinii prawnych i analizy studium wykonalności. 

Radna Małgorzata Kaptur odnosząc się do uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej 

spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Mosinie, zwróciła uwagę, iż została ona zaopiniowana pozytywnie 10 

głosami przy 21 możliwych głosach. Jednocześnie wskazała, iż w jej ocenie wynikało to z faktu 

braku przeprowadzenia przez Burmistrz Gminy Mosina profesjonalnych konsultacji w sprawie 

budowy basenu. Następnie wyraziła swoją opinię na temat braku przedstawienia przez 

Burmistrza Gminy Mosina Radzie Miejskiej stosownych dokumentów dotyczących budowy 

basenu. Jednocześnie odniosła się do kwestii braku przekazania radnym Rady Miejskiej 

w Mosinie trzech opinii prawnych przygotowanych przez radcę prawnego Mikołaja 

Andrzejczaka, dotyczących połączenia Spółki „Park Strzelnica" ze Spółką Zakład Usług 

Komunalnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki „Park Strzelnica" oraz likwidacji Spółki 

„Park Strzelnica". Ustosunkował się też do wypowiedzi członka rady nadzorczej Spółki „Park 

Strzelnica” Adama Wdowickiego dotyczącej między innymi kosztów związanych z budową 



 

6 
 

basenu oraz wyraziła swoją opinię na temat priorytetów inwestycyjnych mieszkańców gminy 

Mosina.  

Prezes Zarządu Spółki „Park Strzelnica” Włodzimierz Koralewski między innymi  zwrócił uwagę 

na termin ważności pozwolenia na budowę basenu. 

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Jan Gurgun udzielając odpowiedzi na pytanie 

dotyczące między innymi wskazania, czy jako prezes Spółki ZUK widzi możliwość połączenia 

spółek i wzięcie na siebie ciężaru budowy basenu, odniósł się między innymi 

do przeprowadzonej dyskusji dotyczącej potrzeby budowy basenu w Mosinie oraz wyraził 

przekonanie, iż  z tą decyzją warto poczekać do momentu sporządzenia biznesplanu i studium 

wykonalności budowy basenu, uzasadniając przy tym swoją wypowiedź. Następnie między 

innymi zapewnił, iż w przypadku podjęcia decyzji o połączeniu spółek, Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. podejmie się tego wyzwania.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch między innymi odniósł się do kwestii 

zwiększania się kosztów dotyczących budowy basenu. Następnie odniósł się do biznesplanu 

i  kwestii obligacji przychodowych, podkreślając przy tym, iż biznesplan przygotowywany 

dla obligacji przychodowych byłby inny niż przygotowywany do udziału w Programie Jessica2. 

Ponadto między innymi przedstawił działania, które zostały wykonane w celu realizacji 

budowy basenu, odnosząc się przy tym między innymi do kwestii polityczności decyzji 

dotyczących realizacji każdej inwestycji oraz do potrzeby realizacji budowy basenu. 

Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 

Mielocha.  

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania dokonała podsumowania omówionego tematu. 

Jednocześnie odnosząc się do kwestii opiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów 

projektów uchwał dotyczących Spółki „Park Strzelnica”, między innymi zwróciła się z prośbą 

o  pozytywne zaopiniowanie wniosku formalnego złożonego przez radnego Arkadiusza 

Cebulskiego w sprawie przesunięcia dyskusji i głosowania do czasu przedstawienia opinii 

prawnych i analizy studium wykonalności. 

Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat działań Burmistrza Gminy Mosina 

zmierzających do budowy basenu, odnosząc się przy tym do braku przedstawienia stosownych 

dokumentów. Jednocześnie ustosunkował się do wypowiedzi prowadzącej obrady Wiesławy 

Mani. Następnie między innymi wyraził swoją opinię na temat  potrzeby przeprowadzenia 

głosowania projektów uchwał przygotowanych przez Klub Radnych OdNowa dotyczących 

Spółki „ Park Strzelnica” . 

Komisja Budżetu i Finansów nie przyjęła wniosku dotyczącego przesunięcia dyskusji 

i głosowania do czasu przedstawienia opinii prawnych i analizy studium wykonalności                   

– 8 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

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

aby niezwłocznie po uzyskaniu studium wykonalności przedstawił je radnym Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” 

- wniosek nr 1 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie obniżenia 

kapitału zakładowego spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka z  ograniczoną 

odpowiedzialnością. Następnie ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 7 głosami 

„za”, przy 6 głosach „wstrzymujących się”- wniosek nr 2 dotyczący pozytywnego 
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zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności 

zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania podziękowała za udział w posiedzeniu gościom  
i radnych Rady Miejskiej w Mosinie oraz za przedstawione materiały. 
 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego 
spółki pod firmą „Park Strzelnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 
czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica" spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.  

 

 

   protokołowała                                                                       przewodniczyła 

 

 (-) Anita Ćwiklińska                                        (-) Wiesława Mania          


