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Protokół nr 74/22  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 1 lutego 2022 r. w trybie zdalnym 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:04 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego, członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz goście według załączonych list 
obecności. 

 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadzący obrady Jan Marciniak przedstawił tematykę posiedzenia, a następnie propozycję 
zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych przekazanych pisemnie przez Burmistrza Gminy Mosina, 
wskazując przy tym na szacunkowe koszty wymienionych zadań inwestycyjnych. Wyżej 
wymieniony dokument stanowi załącznik protokołu.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odnosząc się do przekazanego dokumentu 
wskazał, iż jest to wyłącznie propozycja zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, podkreślając 
przy tym, iż oczekuje na propozycje ze strony Rady Miejskiej w Mosinie w tym zakresie. 
Jednocześnie wskazał, iż ujęte w dokumencie koszty poszczególnych zadań są szacunkowe, 
informując przy tym, iż Gmina Mosina będzie ubiegać się o wyższe kwoty dotacji i uzasadniając 
taką potrzebę.  Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: 
wskazania, dlaczego część szacunkowych kosztów zadań inwestycyjnych w przekazanym 
opracowaniu ujęta jest kolorem czerwonym; wskazania, na jaką kwotę Gmina Mosina może 
złożyć wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Andrzej 
Rażny, tak więc odtąd w  dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 
Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 
przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą Rządowego Funduszu Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych. Prezentacja ta stanowi załącznik protokołu. W trakcie swojego 
wystąpienia między innymi poinformowała o ogłoszeniu nr 2/2021 dotyczącym naboru 
wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych Edycja druga oraz wskazała na podstawy prawne. Jednocześnie przedstawiła 
informację na temat: terminu naboru wniosków; podmiotów uprawnionych do składania 
wniosków o dofinansowanie; obszarów inwestycyjnych, na które można przeznaczyć 
dofinansowanie; wysokości dofinansowań dla poszczególnych obszarów inwestycyjnych; 
możliwej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz  maksymalnej wartości dofinansowania w zakresie poszczególnych 
wniosków; terminu wypłaty dofinansowania; ogłoszenia nr 3/2021 dotyczącego wniosków 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
Edycja trzecia - PGR oraz podstaw prawnych w tym zakresie; terminu naboru wniosków 
w ramach ogłoszenia nr 3/2021 oraz obszarów inwestycyjnych, na które można przeznaczyć 
dofinansowanie; poziomu dofinansowania; maksymalnej ilości możliwych do złożenia 
wniosków przez gminy oraz terminu wypłacania dofinansowania z Programu Inwestycji 
Strategicznych.  
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Następnie Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 
udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy są zadania, 
na  które Gmina Mosina nie może złożyć wniosków o dofinansowanie; wskazania, 
czy w programie określony jest końcowy termin realizacji inwestycji, na którą złożony zostanie 
wniosek o dofinansowanie; wskazania, czy konieczny jest projekt dla inwestycji dla której 
Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie oraz wskazania, czy istnieje możliwość zgłoszenia  
zadania w trybie zaprojektuj - wybuduj; wskazania, czy w ramach wniosków o dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia - PGR 
można składać wnioski wyłącznie na inwestycje realizowane na obszarach, na których był PGR 
oraz wskazania, czy możliwe jest złożenie wniosku na zadanie realizowane na terenie całej 
gminy Mosina w ramach tego programu. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz gośćmi 
przeprowadzili dyskusję na temat propozycji zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przekazanych 
przez Burmistrza Gminy Mosina oraz na temat propozycji przedstawionych przez radnych Rady 
Miejskiej w Mosinie, w trakcie której poruszono między innymi tematy: zakresu pakietu ulic 
ujętego w pozycji infrastruktura drogowa oraz zagrożeń mogących wynikać z  kwestii 
zamówień publicznych dla realizacji tych zadań oraz z uwagi na rozbieżną lokalizację ujętych 
w tym pakiecie ulic; braku w przedstawionych przez Burmistrza Gminy Mosina propozycjach 
zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowo                             
-kanalizacyjnej; ujęcia w proponowanym zestawieniu ulicy Różanej i Łąkowej w Pecnej, które 
zgłoszono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zakresu zadań zgłoszonych do tego 
Programu; braku umieszczenia z proponowanych zadaniach inwestycyjnych, na które można 
uzyskać dofinansowanie w obszarze inwestycyjnym - budowa lub modernizacja infrastruktury 
sportowej, sali gimnastycznej w Krosinku; możliwości umieszczenia w proponowanych 
zadaniach inwestycyjnych, na które można uzyskać dofinansowanie w obszarze 
inwestycyjnym - rewitalizacja obszarów miejskich, budynku „Kokotka”; możliwości 
zwiększenia kwot w zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina pozycjach 
infrastruktura drogowa i obiekty kubaturowe, a tym samym dodania innych zadań do ww. 
pozycji; zakresu możliwych do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie; kwoty na jaką 
maksymalnie można złożyć wniosek w ramach obszaru inwestycyjnego dotyczącego 
infrastruktury drogowej; puli środków dla poszczególnych trzech wniosków możliwych 
do  złożenia o dofinansowanie oraz  planowanego przez Gminę Mosina zakresu zadań 
inwestycyjnych zgłaszanych w zakresie poszczególnych wniosków; zakresu zadania 
inwestycyjnego możliwego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych dotyczącego taboru niskoemisyjnego; możliwości uzyskania 
dofinansowania na część zadań zgłoszonych w jednym pakiecie zadań inwestycyjnych; 
wskazania, czy zadania zgłaszane we wniosku muszą być ujęte w budżecie Gminy Mosina; 
konieczności zmniejszenia proponowanego przez Burmistrza Gminy Mosina pakietu zadań 
do  naboru wniosków o dofinansowanie w zakresie infrastruktury drogowej; propozycji 
złożenia wniosku na zadanie dotyczące Przedszkola z oddziałem żłobkowym na ul. Topolowej 
w Mosinie w zakresie pozycji obiekty kubaturowe; możliwości złożenia wniosku 
o dofinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej z kilkuletnim 
terminem jej realizacji oraz potrzeby realizacji inwestycji  w  tym obszarze przez Gminę 
Mosina; możliwości rozpoczęcia kanalizacji na odcinku Rogalinek - Rogalin, a także możliwości 
zgłoszenia wniosku na dofinansowanie tego zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski 
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Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR; zgłoszenia do Polskiego Ładu 
w ramach obszarów po PGR ulicy Nowej w Rogalinie oraz braku propozycji złożenia wniosków 
w ramach tego Programu ze strony Burmistrza Gminy Mosina; możliwości ujęcia we wniosku 
na dofinansowanie w obszarze odnawialnych źródeł ciepła zadania inwestycyjnego 
dotyczącego wymiany ogrzewania w gminnych obiektach; zamiaru złożenia przez Burmistrza 
Gminy Mosina wniosku o dofinansowanie budowy basenu; możliwości ujęcia we wniosku 
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Sikorskiego w Rogalinku; 
problemów związanych z lokatorką budynku Szkoły Podstawowej w Krosinku i braku 
możliwości realizacji inwestycji dotyczącej rozbudowy tej szkoły; braku projektów 
wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie gminy Mosina; propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
odnośnie ujęcia we wniosku o dofinansowanie zadania dotyczącego mostu przęsłowego w 
Bolesławcu; dokumentacji dotyczącej przeprawy mostowej na przedłużeniu ulicy Krasickiego 
oraz możliwości realizacji tej inwestycji; realizacji inwestycji gminnej dotyczącej budowy kładki 
pieszo-rowerowej w Krosinku; braku realizacji przez Gminę Mosina posiadanych projektów 
inwestycyjnych; możliwości dodania do propozycji w zakresie pakietu zadań dotyczących 
obiektów kubaturowych zadania obejmującego remont ogrzewania  w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Mosinie; propozycji ujęcia we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa „Czerwonki" 
wraz z mostem na Kanale Mosińskim i dalej w kierunku ul. Krasickiego; propozycji zadań, które 
można ująć we wniosku o dofinansowanie w zakresie infrastruktury sportowej; terminu 
naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska  -  Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej oraz możliwości złożenia w ramach ww. Programu wniosku 
o dofinansowanie budowy skateparku oraz innych koniecznych do realizacji inwestycji 
gminnych w zakresie infrastruktury sportowej; możliwości odstąpienia od propozycji 
Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej złożenia wniosku o dofinansowanie taboru 
niskoemisyjnego na rzecz zadań z zakresu infrastruktury sportowej; procedury dotyczącej 
składania wniosków oraz możliwych wartości dofinansowania dla poszczególnych trzech 
wniosków, które Gmina Mosina może złożyć; sposobu zatwierdzenia przez Komisję Inwestycji 
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Budżetu i Finansów propozycji zadań inwestycyjnych 
możliwych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przedstawionych przez 
Burmistrza Gminy Mosina oraz propozycji zgłoszonych  przez członków ww. komisji; pakietu 
zadań przedstawionych przez Burmistrza Gminy Mosina dotyczącego infrastruktury drogowej 
ze wskazaniem obszaru inwestycyjnego i jego dofinansowania w odniesieniu do procedur 
składania wniosków oraz możliwości zgłoszenia w ramach tego pakietu propozycji drogowej, 
która nie posiada pozwolenia na budowę.    
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
radny Waldemar Wiązek, radna Wiesława Mania, Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania 
Projektami i Funduszami Europejskimi, prowadzący posiedzenie Jan Marciniak, radny Roman 
Kolankiewicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radna Ewelina Dudek, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, radny Łukasz Kasprowicz, radny 
Arkadiusz Cebulski oraz radna Elżbieta Jarecka.  
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła:  
-  11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, wniosek nr 1 w sprawie wykreślenia z pozycji 
infrastruktura drogowa - mostu przęsłowego Bolesławiec; 
- 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,  wniosek nr 2 w sprawie akceptacji 
propozycji Burmistrza Gminy Mosina odnośnie infrastruktury drogowej z uwzględnieniem 
przyjętego wniosku;  
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- 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 3 w sprawie wykreślenia 
z pozycji obiekty kubaturowe - Pływalni;  
- 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 4 w sprawie akceptacji 
propozycji Burmistrza Gminy Mosina odnośnie obiektów kubaturowych z uwzględnieniem 
przyjętego wniosku; 
- 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 5 w sprawie ujęcia we wniosku 
o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach oraz budowy skateparku 
w Mosinie; 
- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 6 w sprawie ujęcia we wniosku 
o dofinansowanie budowy wodociągu w ulicach przyległych do ulicy Łubinowej 
w Borkowicach; 
- 6 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 7 

w sprawie ujęcia we wniosku o dofinansowanie dokumentacji technicznej dla budowy 
kanalizacji sanitarnej dla wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec; 
- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 8 w sprawie zgłoszenia do Polskiego Ładu 
w ramach obszarów po PGR ulicy Nowej w Rogalinie; 
- 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek nr 9 w sprawie ujęcia we wniosku 
o dofinansowanie zadania: budowa „Czerwonki" waz z mostem na Kanale Mosińskim i dalej 
w kierunku ul. Krasickiego; 
- 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 10 

w sprawie ujęcia we wniosku o dofinansowanie zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej dla: 
Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa i Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, 
Bolesławca, Borkowic; 
- 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 11 

w sprawie ujęcia we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa ul. Krosińskiej i Jasnej 
Os. Nowe Krosno; 
- 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek nr 12 w sprawie ujęcia we 
wniosku o dofinansowanie zadania: budowa ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko i do granic 
gminy Mosina; 
- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 13 w sprawie ujęcia we wniosku 
o dofinansowanie zadania: budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie; 
- 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wniosek nr 14 w sprawie ujęcia 
we wniosku o dofinansowanie zadania: projekt, budowy boiska lekkoatletycznego przy SP nr 1 
w Mosinie oraz projekt i budowę kortów tenisowych przy SP nr 1 w Mosinie jako całego 
kompleksu sportowego; 
- jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, wniosek nr 15 w sprawie ujęcia we wniosku 
o dofinansowanie modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 
w Mosinie. 
Jednocześnie Komisja Budżetu i Finansów 8 głosami „przeciw”, przy 5 głosach „za” odrzuciła 
wniosek w sprawie akceptacji propozycji Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej zadań 
pozostałych (inne) - tabor niskoemisyjny.  
W części głosowań Komisji Budżetu i Finansów nie brał udziału radny Ryszard Rybicki oraz 
radna Ewelina Dudek.  
Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 
przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą Programu Sportowa Polska - Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej. Prezentacja ta stanowi załącznik protokołu. W trakcie 
swojego wystąpienia między innymi poinformowała, iż przedstawione informacje zostały 
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przygotowane w oparciu o edycję z roku 2021, podkreślając przy tym, iż obecnie nie ma 
ogłoszonego naboru, a tym samym brak jest nowych wytycznych i regulaminu w zakresie 
realizacji tego programu. Dodatkowo wskazała, iż w roku 2021 program realizowany był przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, natomiast w roku bieżącym program 
będzie realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednocześnie między innymi 
przedstawiła informację na temat: grup w ramach, których można było ubiegać się 
o dofinansowanie; zasad ogólnych programu; grup zadań inwestycyjnych w zakresie, w którym 
można było złożyć wniosek o dofinansowanie; wysokości udzielanego dofinansowania; 
załączników niezbędnych przy składaniu wniosku dofinansowanie oraz nowych wytycznych 
na rok 2022 dotyczących inwentaryzacji obiektów sportowych przez gminy.  
Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię odnośnie potrzeby organizowania spotkań 
Rady Miejskiej w Mosinie z Burmistrzem Gminy Mosina w celu omawiania kluczowych spraw 
dotyczących gminy. Jednocześnie między innymi zwrócił uwagę na potrzebę zorganizowania 
spotkania dotyczącego stanu technicznego zasobu lokalowego Gminy Mosina, w tym świetlic.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi: wskazania, czy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przedstawił propozycje 
zadań inwestycyjnych, na które Gmina Mosina będzie mogła złożyć wnioski o dofinansowanie 
w ramach Programu Sportowa Polska oraz wskazania, czy są już propozycje w tym zakresie 
ze strony Burmistrza Gminy Mosina. Następnie odniósł się do prośby radnej Wiesławy Mani 
o przekazanie Radzie Miejskiej w Mosinie informacji na temat zakresu wniosków, które 
zostaną złożone przez Gminę Mosina w ramach Programu Sportowa Polska. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha.   
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW: 
 

1. Komisja wnioskuje o wykreślenie z pozycji infrastruktura drogowa - mostu przęsłowego 
Bolesławiec. 

2. Komisja przyjęła wniosek w sprawie akceptacji propozycji Burmistrza Gminy Mosina 
odnośnie infrastruktury drogowej z uwzględnieniem przyjętego wniosku. 

3. Komisja wnioskuje o wykreślenie  z pozycji obiekty kubaturowe - Pływalni. 
4. Komisja przyjęła wniosek w sprawie akceptacji propozycji Burmistrza Gminy Mosina 

odnośnie obiektów kubaturowych z uwzględnieniem przyjętego wniosku. 
5. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie budowy boiska 

wielofunkcyjnego w Daszewicach oraz budowy skateparku w Mosinie. 
6. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie budowy wodociągu 

w ulicach przyległych do ulicy Łubinowej w Borkowicach. 
7. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie dokumentacji technicznej 

dla budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, 
Borkowice, Bolesławiec. 

8. Komisja wnioskuje o zgłoszenie do Polskiego Ładu w ramach obszarów po PGR ulicy 
Nowej w Rogalinie. 

9. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa 
„Czerwonki" wraz z mostem na Kanale Mosińskim  i dalej w kierunku ul. Krasickiego. 

10. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinasowanie zadania: budowa sieci 
kanalizacyjnej dla: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa i Dymaczewa Starego, 
Dymaczewa Nowego, Bolesławca, Borkowic. 
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11. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa 
ul. Krosińskiej i Jasnej Os. Nowe Krosno. 

12. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa ścieżki 
rowerowej Mosina - Żabinko i do granic gminy Mosina. 

13. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa 
ul. Sienkiewicza w Mosinie. 

14. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: projekt, budowa 
boiska lekkoatletycznego przy SP nr 1 w Mosinie oraz projekt i budowa kortów 
tenisowych przy SP nr 1 w Mosinie jako całego kompleksu sportowego. 

15. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie modernizacji centralnego 
ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:10.  
  
 
    protokołowała                         przewodniczyła                   przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska          (-) Wiesława Mania                                 (-) Jan Marciniak 
 

 
 


