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Protokół nr 26/22  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  

oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 9 maja 2022 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, Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz goście.  
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła uwagę na otrzymane przez radnych 
materiały dotyczące zaległości podatkowych, ulg, umorzeń i zwolnień oraz dotyczące kar  
i odsetek od inwestycji wykonanych po terminie. Poprosiła przy tym, aby ewentualne pytania 
ich dotyczące przekazać w terminie późniejszym. 
W dyskusji nad roboczym projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2022, poruszono między innymi następujące tematy: 

− proponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina nowych zadań inwestycyjnych  
do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 oraz innych zmian inwestycyjnych,  

− sposobu procedowania przedmiotowej zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, 

− reakcji Burmistrza Gminy Mosina na wnioski Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego negatywnie opiniujące jego propozycje zmian 
budżetowych, 

− braku propozycji Burmistrza Gminy Mosina dotyczących zadań inwestycyjnych, na które 
brakuje środków finansowych, 

− budowy sieci kanalizacyjnej w Dymaczewie Nowym, 

− remontu jezdni i chodnika w ciągu ul. Wawrzyniaka w Mosinie, 

− przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Sowinkach, 

− boiska przy Szkole Podstawowej w Daszewicach, 

− potrzeb remontowych zgłoszonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewicach, 

− potrzeby odbycia dodatkowego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego, podczas którego przegłosowane zostałyby wnioski 
dotyczące roboczego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
na rok 2022, 

− terminu finalizacji połączenia szkolnych i regularnych linii autobusowych, 

− waloryzacji wynagrodzeń. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Roman Kolankiewicz, radna Wiesława 
Mania, radny Waldemar Wiązek, radny Łukasz Kasprowicz, radna Elżbieta Jarecka, radny 
Waldemar Waligórski, radny Adam Monikowski i radny Maciej Patela. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Adam Ejchorst, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, Sekretarz Gminy Mosina 
Dorota Tomyślak, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek, Zastępca 
Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz i Kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączył 
radny Łukasz Kasprowicz, a opuścił je radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia udział brało 8 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
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Następnie Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła wnioski dotyczące roboczego 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5,  
nr 6, nr 8, nr 9 i nr 18 – jednogłośnie, czyli 8 głosami „za”, nr 2 – 7 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw”, nr 7, nr 10, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15 i nr 16 – 7 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”, nr 12 i nr 17 – 6 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego odrzuciła: wniosek o pozytywne zaopiniowanie 
propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: 
modernizacja pomieszczeń archiwum w budynku Urzędu z kwotą w wysokości 200.000 zł  
– jednogłośnie, czyli 8 głosami „przeciw”, wniosek o pozytywne zaopiniowanie propozycji 
wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: zakup i dostawa 
kontenera do magazynowania dz. nr 51 w Czapurach z kwotą w wysokości 90.000 zł  
– 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wniosek o pozytywne 
zaopiniowanie propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego 
zadania: dofinansowanie kosztów wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnych z kwotą w wysokości 100.000 zł – 4 głosami „przeciw”, przy 4 głosach 
„wstrzymujących się”, wniosek o pozytywne zaopiniowanie propozycji wprowadzenia  
do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: termomodernizacja budynku 
świetlicy w Rogalinku z kwotą w wysokości 100.000 zł – 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach 
„za”, wniosek o pozytywne zaopiniowanie propozycji wprowadzenia do budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022 nowego zadania: wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Daszewicach z kwotą w wysokości 450.000 zł – 7 głosami „przeciw”,  
przy 1 głosie „za”, wniosek o pozytywne zaopiniowanie propozycji wprowadzenia  
do budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nowego zadania: wykonanie boiska wielofunkcyjnego 
przy Osiedlu Leśnym w Czapurach z kwotą w wysokości 300.000 zł – 6 głosami „przeciw”, 
przy 1 głosie „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, wniosek o pozytywne zaopiniowanie 
propozycji zwiększenia wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2022 zadanie: samochód przeciwpożarowy dla OSP Radzewice o kwotę  
w wysokości 200.000 zł – 3 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 4 głosach  
„wstrzymujących się”, wniosek o pozytywne zaopiniowanie propozycji zwiększenia 
wysokości środków finansowych na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 
zadanie: dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania o kwotę w wysokości  
150.000 zł – 4 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Prowadząca obrady Wiesława Mania poinformowała, że w dniu dzisiejszym Komisja Budżetu 
i Finansów nie będzie opiniować projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 ponieważ nie został on jeszcze przekazany 
Radzie Miejskiej w Mosinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI i MIENIA KOMUNALNEGO: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  

na rok 2022 nowego zadania: przyłącze wodociągowe do świetlicy w Sowinkach z kwotą  
w wysokości 25.000 zł.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej  
– przedłużenie tunelu z peronu dworca w kierunku ZUK z kwotą w wysokości 150.000 zł.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: przebudowa drogi dojazdowej do Glinianek (ale tylko  
do parkingu) z kwotą w wysokości 55.350 zł.  

4. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie  
z kwotą w wysokości 500.000 zł.  
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5. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – rozliczenie końcowe z kwotą w wysokości 30.000 zł.  

6. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 
2022 nowego zadania: zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy 
Mosina z kwotą w wysokości 350.000 zł.  

7. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem  
w Dymaczewie Starym z kwotą w wysokości 200.000 zł.  

8. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: wykonanie i montaż kotar w sali głównej OSiR, ul. Szkolna  
z kwotą w wysokości 50.000 zł.  

9. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zwiększenia wysokości środków finansowych  
na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: projekt chodnika  
w Borkowicach o kwotę w wysokości 80.000 zł.  

10. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zwiększenia wysokości środków finansowych  
na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: wykup gruntów  
o kwotę w wysokości 315.000 zł.  

11. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zwiększenia wysokości środków finansowych  
na istniejące już w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 zadanie: wykonanie wentylacji  
w pomieszczeniach OSiR, ul. Szkolna o kwotę w wysokości 230.000 zł.  

12. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: projekt utwardzenia z odwodnieniem ul. Śmiałego, 
Chrobrego i Jagiellończyka z kwotą w wysokości 100.000 zł.  

13. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: koncepcja/projekt rozbudowy SP w Czapurach z kwotą  
w wysokości 20.000 zł.  

14. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zwiększenia pozycji dotyczącej dofinansowania  
do remontu zabytków istniejącej w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 z 10.000  
na 100.000 zł.  

15. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: projekt techniczny wykonania pomieszczenia 
magazynowo-garażowego dla m.in. Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, 
ul. Śremska (po likwidacji garaży na stadionie) z kwotą w wysokości 10.000 zł.  

16. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: wykonanie projektu drogi pasowej w Borkowicach,  
ul. Łubinowa (ok. 1 km) z kwotą w wysokości 20.000 zł.  

17. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina  
na rok 2022 nowego zadania: projekt ul. Mokrej w Mosinie z kwotą w wysokości  
20.000 zł.  

18. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję zabezpieczenia środków finansowych  
w budżecie Gminy Mosina na rok 2022 na remont szkoły w Daszewicach zgodnie  
z przedstawionym wnioskiem i kosztorysem w wysokości 125.000 zł.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22:12. 
 
        protokołował                                przewodniczyła                            przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski             (-) Wiesława Mania                 (-) Jan Marciniak 
 


