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Protokół nr 57/21  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 14 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:00 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz goście według 
załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą 
Cynką przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Jan Marciniak, radny 
Roman Kolankiewicz, radna Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch, radna Wiesława Mania, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst, radny Dominik Michalak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka i radny 
Waldemar Wiązek. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Roman Kolankiewicz 
i radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 13 jej członków. 
Komisja Budżetu i Finansów odrzuciła wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu – 6 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 6 głosach „wstrzymujących się”. Tym 
samym wyraziła w powyższej sprawie opinię negatywną. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień  
z podatku od nieruchomości, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radna Wiesława Mania, 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radny Jan Marciniak i radna Elżbieta Jarecka.  
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 6 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. 
Następnie w dyskusji, w której poruszono między innymi temat planowanej 
termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Daszewicach oraz działań mających na celu 
kontynuację inwestycji w Szkole Podstawowej w Krosinku, udział wzięli: radna Wiesława 
Mania, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Dominik Michalak, radny Adam 
Monikowski, radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 
radny Waldemar Wiązek, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Daszewicach Katarzyna Skrzypczak.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła wykonanie dochodów budżetu Gminy 
Mosina za rok 2020. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: wykonania zaplanowanych 
dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, dochodów budżetu Gminy Mosina, którymi 
można swobodnie dysponować, wpływów ze sprzedaży złomu, nieodpłatnej utraty przez 
Gminę Mosina prawa własności wskutek postanowienia Sądu Rejonowego w Śremie  
o zasiedzeniu dwóch nieruchomości w Czapurach i w Dymaczewie Starym, zwrotu środków 
finansowych z tytułu dorabiania kluczy, wpływów ze sprzedaży komputerów zakupionych  
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w ramach programu „Wykluczenie cyfrowe”, informacji dotyczącej udzielonej pomocy 
publicznej w wykonaniu budżetu Gminy Mosina za rok 2020, umowy dodatkowej  
na bruzdowanie ścian w ramach adaptacji budynku ośrodka zdrowia w Mosinie na budynek 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, przyczyny nieobecności na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Kierownika 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanny Pawlickiej, badań skarpy ul. Czereśniowej  
w Czapurach, umowy na dostarczenie 370 kalendarzy książkowych, zakupu łóżek, kosztów 
emisji obligacji, wydatku na badania związane z osteoporozą, wydatku na pokrycie kosztu 
pobytu 10 osób z terenu gminy Mosina w domach pomocy społecznej, przeprowadzonego 
badania ścieków, ilości separatorów znajdujących się na terenie gminy Mosina, umowy  
z Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie na dzierżawę gruntu w ramach gospodarki 
odpadami komunalnymi, umowy na przebywanie zwierząt z terenu gminy Mosina  
w schronisku w Skałowie ponad wyznaczony limit, wydatków na oświetlenie dróg 
wewnętrznych, zakupu tabliczek „pomnik przyrody” oraz udostępnienia przez Burmistrza 
Gminy Mosina pełnego rejestru umów w ramach informacji publicznej. 
Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Łukasz Kasprowicz, radna Elżbieta Jarecka, 
radna Małgorzata Kaptur i radna Wiesława Mania. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o udział w jutrzejszym 
wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanny Pawlickiej. 
Następnie w ramach dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego ul. Kasztanowej w Mosinie, umowy z Zakładem Usług 
Komunalnych w Mosinie na koszenie zieleni na terenach sołeckich, zapytania ofertowego 
dotyczącego skateparku, zjazdu na „czerwonkę”, sprawy budowy pomostu dla Mosińskiego 
Klubu Żeglarskiego na jeziorze Dymaczewskim, remontu fragmentu drogi nr 430 na terenie 
gminy Mosina oraz nasadzeń wierzb na jednej z ulic we wsi Wiórek. 
W dyskusji udział wzięli: radny Jan Marciniak, radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik 
Michalak, radny Arkadiusz Cebulski, radna Jolanta Szymczak, radny Ryszard Rybicki, radny 
Andrzej Raźny i radna Ewelina Dudek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst i Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścił radny Adam 
Monikowski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 12 jej członków. 
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU i FINANSÓW: 
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku  
od nieruchomości. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:42.  
 
 
       protokołował                  przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                 (-) Wiesława Mania 


