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Protokół nr 44/20  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 25 listopada 2020 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, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz goście 
według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych. Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
wskazania, czy rada gminy może w ciągu danego roku zmienić stawki podatków i opłat 
lokalnych, potrzeby utrzymania stawek podatku środków transportowych na rok 2021  
na poziomie roku 2020, wskazania, czy pozostawienie stawek podatku środków 
transportowych na rok 2021 na poziomie roku 2020 nie spowoduje, że część z nich będzie 
niższa od minimalnych stawek tego podatku, możliwości odrzucenia projektu uchwały  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych jako sposobu na to,  
aby w roku 2021 obowiązywały stawki uchwalone na rok 2020 oraz określenia wpływów  
do budżetu Gminy Mosina z podatku od środków transportowych w roku 2020  
i szacunkowych wpływów z tego podatku w roku 2021 w przypadku uchwalenia stawek 
zaproponowanych w przedmiotowym projekcie uchwały. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi twierdzącej na pytanie,  
czy zostanie przygotowany na jutrzejszą sesję Rady Miejskiej w Mosinie projekt uchwały  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych uwzględniający dzisiejszy 
wniosek Komisji Budżetu i Finansów. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą 
Cynką i Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi  
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy nie będzie podwyżki opłaty 
targowiskowej w roku 2021, braku zgodności treści projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności  
i wysokości stawek opłaty targowej z treścią uzasadnienia przedmiotowego projektu uchwały 
oraz stanu realizacji rządowej obietnicy rekompensaty opłaty targowej w przypadku Gminy 
Mosina.  
Radna Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby w przyszłości rozważyć: wprowadzenie takiej 
konstrukcji uchwał podatkowych, w której nie byłoby wskazania roku na jaki są dane podatki, 
czy opłaty lokalne uchwalane oraz skrócenie tytułów uchwał. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą do Skarbnika Gminy Mosina 
Tatiany Cynki o przekazanie na jutrzejszą sesję Rady Miejskiej w Mosinie prawidłowego 
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 
zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi 
Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.  
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W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączyli: radny Roman Kolankiewicz i radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 13 radnych. 
Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie 
dotyczące wskazania, czy istnieje jakaś forma rozliczenia przedmiotowej dotacji, wykonanych 
przewozów, w tym na terenie gminy Mosina, przez PKS w roku 2020 w ramach tej dotacji,  
a Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu  
i Finansów oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat publicznego transportu 
zbiorowego. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej  
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu i Finansów 
oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat propozycji zmiany sposobu przyznawania 
przedmiotowej dotacji celowej, potrzeby uwzględnienia kryterium dochodowości  
i możliwości przyznania tej dotacji do inwestycji już wykonanej. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Łukasz Kasprowicz i radny Arkadiusz Cebulski,  
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 15 radnych. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw” – wniosek nr 1 dotyczący dostarczenia mapy z zaznaczonymi 
punktami adresowymi inwestycji, na które zostały przeznaczone dotacje celowe  
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
a następnie 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawkami. Następnie wraz z Burmistrzem 
Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między 
innymi dotyczyły: zbyt dużej ilości wprowadzonych autopoprawek do przedmiotowego 
projektu uchwały, wskazania, skąd się wzięły wolne środki w wysokości 12 milionów złotych, 
określenia celu, na jaki zostały uruchomione obligacje, przyczyn zmniejszenia dochodów  
z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania terenów parku 
„Strzelnica”, zwiększenia dotacji dla Miasta Poznania związanej lokalnym transportem 
zbiorowym o kwotę w wysokości 88.545,00 zł, zwiększenia o 250.000,00 zł wydatków 
majątkowych przeznaczonych na wykonanie ścieżek rowerowych oraz na zbiornik  
i przepompownię w ul. Leśmiana w Mosinie, zwiększenia wynagrodzeń osobowych  
o 370.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu składek na ubezpieczenia społeczne, 
potrzeby przygotowywania bardziej szczegółowego uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, przyczyn wzrostu wydatków bieżących  
o 10.000.000,00 zł oraz potrzeby szukania oszczędności w wydatkach bieżących  
i wcześniejszego korygowania budżetu Gminy Mosina niż w listopadzie.  
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje o dostarczenie mapy z zaznaczonymi punktami adresowymi inwestycji,  

na które zostały przeznaczone dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji  

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.36.  
 
 
    protokołował   przewodniczył             przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski         (-) Waldemar Wiązek      (-) Wiesława Mania 
 
 

 

 

 

 


