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Protokół nr 12/19 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 27 maja 2019 r., 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.08 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 

Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz goście 

według list obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

W tym momencie na Salę Konferencyjną przybył radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

udział brało 13 jej członków. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu  

i Finansów przeprowadziła dyskusję na temat sposobu przeprowadzenia przez nie analizy 

wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok w zakresie wydatków. W jej wyniku ustalono, 

że radni będą zadawać pytania do kolejno wskazywanych działów budżetu Gminy Mosina  

za 2018 rok w zakresie wydatków i będą na nie w miarę możliwości udzielane odpowiedzi. 

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 

Mosina Adamem Ejchorstem, Kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie 

Waldemarem Demuthem oraz Dyrektorem Mosińskiego Ośrodka Kultury Markiem Dudkiem 

udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy niewydane 

środki finansowe na zakup usług pozostałych w ramach działu 600 weszły do wolnych środków 

finansowych; czynszów na rzecz podmiotów zewnętrznych w dziale 700; wskazania przyczyn 

niskiego wykonania planu w dziale 710 i przyczyn braku jego aktualizacji; zakupu usług 

pozostałych w dziale 710; administrowania siecią i usług informatycznych w dziale 750; 

wskazania kancelarii prawnej, która obsługuje Gminę Mosina; rezygnacji z prenumeraty 

różnych czasopism; wskazania gazet, jakie prenumeruje Urząd Miejski w Mosinie; wskazania,  

czy opinie prawne z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych są 

przekazywane Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie; wskazania komu i za co Gmina 

Mosina płaci podatek od nieruchomości; wskazania z czego wynika wysokość kwoty płaconej 

przez Gminę Mosina na rzecz funkcjonowania izby wytrzeźwień oraz gospodarki ściekowej  

i ochrony wód. 

W trakcie tej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

udział brało 14 jej członków. 

W jej wyniku, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu)  

– wniosek nr 1 dotyczący zróżnicowania wysokości stawek czynszu w lokalach komunalnych 

w zależności od standardu mieszkania. 

W trakcie dalszej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd 

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

udział brało 15 jej członków. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  

przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania wykonania 

wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa budżetu Gminy 
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Mosina za rok 2018 i wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania wykonania wydatków działu 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja wnioskuje o zróżnicowanie wysokości stawki czynszu w lokalach komunalnych  

w zależności od standardu mieszkania. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie wydatków działu 900 Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.55. 

 

 

   protokołował                             przewodniczyła   przewodniczył 

 

(-) Piotr Sokołowski                         (-) Wiesława Mania         (-) Waldemar Wiązek 

 

 


