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Protokół nr 38/22 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 16 maja 2022r. w trybie zdalnym  
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 
Raźny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny przedstawił tematykę posiedzenia informując przy tym 
między innymi, iż w zakresie tematu dotyczącego kontroli finansowej gospodarki odpadami 
komunalnymi za rok 2021 oraz analizy porównawczej w stosunku do roku 2020, 
na  posiedzeniu omówiony zostanie temat odnoszący się do działań umożliwiających 
zminimalizowanie wyniku ujemnego oraz temat dotyczący punktu przeładunkowego 
oraz  jego wpływu na polepszenie wyniku finansowego dotyczącego gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Jednocześnie między innymi wskazał, iż temat dotyczący 
rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu za rok 2021 
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacji o stanie 
mienia jednostki samorządu zostanie omówiony wstępnie, gdyż zgodnie z planem pracy 
Komisji Rewizyjnej temat ten podjęty będzie również na kolejnym posiedzeniu wyżej 
wymienionej komisji. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił informację na temat wyniku 
finansowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w odniesieniu do roku 
2020 i 2021, wskazując przy tym na wzrost ilości ton odbieranych odpadów w roku 2021 
oraz  na  zmianę stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mosina. Ponadto odniósł się do planów Gminy Mosina w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w rok bieżący oraz zakładanego wyniku finansowego, podkreślając przy tym, 
iż  uzależniony on jest od różnych czynników w  tym warunków pogodowych. Następnie 
wskazał, iż Gmina Mosina zleciła opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dotyczącej 
dwóch punktów przeładunkowych zlokalizowanych w  obrębie Mieczewa oraz Bolesławca. 
Jednocześnie zwrócił uwagę, iż możliwe jest również usytuowanie punktu przeładunkowego 
pomiędzy wyżej wymienionymi  lokalizacjami. Ponadto wskazał, iż po uzyskaniu 
przedmiotowej analizy będzie możliwość ustalenia wskaźnika oszczędności, który zostanie 
przedstawiony Radzie Miejskiej w  Mosinie. Następnie między innymi przedstawił informacje 
na temat pozytywnych aspektów dotyczących przystąpienia Gminy Mosina do spółki 
działającej pod firmą ZGO Spółka z o.o., wskazując przy tym na wysoki poziom odzysku 
odpadów komunalnych, co między innymi umożliwia uzyskanie przez instalację wyższej ceny 
za sprzedawane odpady. udzielił przy tym odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło między 
innymi wskazania, czy koszt związany z wtórną segregacją na instalacji nie jest wpisany 
do  kosztu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mosina.  

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Mosina, w trakcie której poruszono między innymi tematy: 
negatywnych skutków przekazywania poszczególnych frakcji odpadów na różne instalacje 
oraz korzyści Gminy Mosina wynikających z odbioru całego strumienia odpadów przez jedną 
instalacje w tym wysokiego poziomu odzysku odpadów oraz możliwości ustalenia polityki 
gospodarowania odpadami komunalnymi; wydzielenia kolejnej frakcji odpadów w postaci 
popiołów.  
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W trakcie dyskusji Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Kierownikiem 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką udzielił odpowiedzi 
na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy po wydzieleniu kolejnej frakcji 
odpadów w postaci popiołów mieszkańcy gminy Mosina będą musieli zakupić pojemniki 
z  przeznaczeniem na tę frakcję odpadów we własnym zakresie oraz wskazania, kto ustala 
model kubła niezbędnego do gromadzenia tej frakcji odpadu.  

Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radny Zbigniew 
Grygier oraz  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław 
Łucka.   

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka dokonując 
podsumowania tematu dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mosina, wskazał na wzrost ilości odpadów odebranych w roku 2021 w stosunku do roku 
2020, informując przy tym, iż tendencja ta odnosi się również do ilości odpadów 
oddawanych przez mieszkańców gminy Mosna w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Mosinie. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż zmniejsza się ilość odpadów 
zmieszanych na rzecz zwiększenia ilości odpadów segregowanych. Ponadto odnosząc 
się  osiągnięcia przez Gminę Mosina wysokiego wskaźnika odzysku odpadów wskazał, 
iż  wskaźnik ten wzrasta corocznie i konieczna jest dalsza intensywna praca w zakresie 
segregacji odpadów. Następnie zwrócił uwagę, na wzrost ilości odpadów 
biodegradowalnych, porównując przy tym ilość tych odpadów na przestrzeni ostatnich 
trzech lat. Ponadto wskazał na wzrost kosztów gospodarki odpadami komunalnymi  w roku 
2021 w stosunku do roku 2020, podkreślając przy tym, iż wpływ na tę sytuację miał wzrost 
ceny paliwa oraz planowany wzrost kosztów przeznaczonych na tabor w roku 2021. 
Jednocześnie zwrócił uwagę na pozytywny efekt dochodowy osiągnięty w roku 2021 
w  stosunku do  roku 2020 podkreślając przy tym, iż deficyt nie przekroczył 3% w zakresie 
całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz informując, iż wpływ na to miał 
między innymi wzrost stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrost 
ściągalności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi Kierownika 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosława Łucki. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka udzielił 
odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, czy w przypadku wykazania 
przez Gminę Mosina dodatniego salda w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, może 
się to wiązać ze sankcjami dla Gminy. 

Radny Jan Marciniak poinformował, iż posiedzenie Komisji do spraw monitorowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina zaplanowane na dzień 12 
maja 2022 roku nie odbyło się, wyjaśniając przy tym przyczyny zaistniałej sytuacji. 
Jednocześnie wskazał, iż ustalono, że posiedzenie wyżej wymienionej komisji odbędzie się po 
otrzymaniu przez Radę Miejską w Mosinie bilansu dotyczącego punktu przeładunkowego. 
Następnie wyraził swoją opinię na temat wyniku finansowego Gminy związanego z 
gospodarką odpadami komunalnymi. Jednocześnie wskazał, iż podstawowym problemem 
i  pytaniem jakie należy postawić to pytanie dotyczące wskazania ilości osób, które są poza 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jakie działania w tym zakresie 
podejmuje Gmina Mosina, odnosząc się przy tym do podejmowanych w tym zakresie 
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czynności przez Straż Miejską w Mosinie oraz możliwości zbilansowania gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ponadto wyraził swoją opinię na temat działań Burmistrza Gminy 
Mosina  w zakresie realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi.  

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszono 
między innymi tematy: działań Gminy Mosina w celu wykrycia osób będących poza 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; wzrostu ilości złożonych przez 
mieszkańców gminy Mosina deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; nadwyżki w pierwszym kwartale roku 2022 dochodów z gospodarowania 
odpadami komunalnymi nad kosztami; przyczyn deficytu w gospodarce odpadami 
komunalnymi w roku 2021, w tym zwiększenia ilością oddanych odpadów 
biodegradowalnych; problemów związanych z dużą ilości odpadów biodegradowalnych 
oraz  możliwością ich zagospodarowania przez Gminę Mosina; lokalizacji punktu 
przeładunkowego, problemów z tym związanych oraz sposobu jego działania; możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych na budowę punktu przeładunkowego; możliwości 
zlokalizowania w punkcie przeładunkowym punktu selektywnej  zbiórki odpadów 
komunalnych; wydzielenia nowej frakcji odpadów w postaci popiołów; kosztu transportu 
związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

W trakcie dyskusji Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław 
Łucka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi 
na  pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy napływ obywateli Ukrainy ma 
wpływ na wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych; wskazania, czy wzrost cen 
odbioru odpadów na instalacji będzie miał wpływ na zbilansowanie gospodarki odpadami 
komunalnymi; wskazania, czy wzrost stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie  miał wpływu osiągnięcie nadwyżki w pierwszym kwartale roku 2022 dochodów 
z  gospodarowania odpadami komunalnymi nad kosztami; wskazania, czy zwiększona liczba 
gospodarstw posiadających kompostowniki ma wpływ na ilość odpadów 
biodegradowalnych; wskazania, czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w  Mosinie nie ma innych planów odnośnie terenu, na którym zlokalizowany jest punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; wskazania, czy możliwe jest oszacowanie ilości 
popiołów, które odebrane zostaną od mieszkańców gminy Mosina po wydzieleniu tej frakcji 
odpadów oraz wskazania, czy możliwe jest oszacowanie kosztów z tym związanych.  

Udział w niej wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Jan Marciniak, 
radny Zbigniew Grygier, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Radosław Łucka, radny Andrzej Raźny, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst.   

Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny przechodząc do omawiania drugiego tematu 
posiedzenia, tj. rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją 
o  stanie mienia jednostki samorządu, między innymi zwrócił uwagę, iż Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2021.  
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odnosząc się do sprawozdania finansowego 
oraz  sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021, przedstawiła informacje w zakresie 
realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Mosina oraz wyniki finansowe budżetu 
Gminy Mosina za rok 2021 na dzień 31 grudnia 2021 r. Ponadto wyjaśniła przyczyny 
powstania nadwyżki.  
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Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny wyraził swoje obawy odnośnie wpływu na realizację 
budżetu Gminy Mosina w roku bieżącym wprowadzonych zmian ustawodawczych 
oraz  wzrostu inflacji. Następnie odnosząc się do analizy wykonania budżetu za rok 2021 
między innymi wskazał na problemy Gminy związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 
Jednocześnie wskazał na brak wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel, a także przedstawił działania, które powinny zostać wprowadzone w Gminie w celu 
poprawy efektywności wykonania budżetu inwestycyjnego. Ponadto zwrócił uwagę 
na  pozytywne aspekty dotyczące uzyskania dotacji w gospodarce komunalnej. Następnie 
między innymi wskazał, iż przy wydaniu opinii Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie 
będzie brała pod uwagę zarówno aspekty finansowe, jak i organizacyjne. Dodatkowo między 
innymi przedstawił swoje obawy odnośnie wpływu zmiany w podatku dochodowym od osób 
fizycznych na realizację  budżetu Gminy Mosina w roku bieżącym.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi prowadzącego 
obrady Andrzeja Raźnego dotyczącej problemów z realizacją inwestycji, w tym kwestii 
organizacyjnych związanych z problemami kadrowymi w Referacie Zarzadzania Projektami 
i  Funduszami Europejskimi. 
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszono 
między innymi tematy: Programu Polski Ład, w tym przyjęcia ustawy wprowadzającej Polski 
Ład 2.0 i  jej wpływu na realizację budżetu Gminy oraz wpływu inflacji na zwiększenie 
wydatków bieżących Gminy; realizacji programu 500+; nowych zadań wykonywanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie; rozstrzygnięć w zakresie toczących się spraw 
dotyczących podatku od nieruchomości osób prawnych prowadzonych dla Spółki Aquanet, 
firmy Anton Röhr - Logistyka Sp. z o.o. w  Mosinie oraz firmy Xella Polska Sp.  z o.o. Zakład 
Silka w Żabinku. 

W trakcie dyskusji Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania, 
które dotyczyły między innymi: wskazania, czy zmiany w przepisach dotyczących 500+ będą 
miały wpływ na zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie; wskazania, 
czy  rozstrzygnęły się sprawy dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych 
prowadzone przeciwko Spółce Aquanet i z jakim skutkiem. 

W dyskusji udział wzięli: Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radna Izabela Demska, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, prowadzący obrady Andrzej Raźny oraz 
radny Jan Marciniak.  

Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania omawianej tematyki 
posiedzenia. 

Radny Jan Marciniak poruszył kwestie pytań zadanych przez niego odnoszących się 
do  wykonania budżetu za rok 2021, wskazując przy tym na potrzebę rozszerzenia informacji 
zamieszczonych w sprawozdaniu. Następnie  przedstawił kilka z zadanych przez niego pytań. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Jana 
Marciniaka. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 
między innymi: wskazania, czego dotyczą zaległości wskazane jako rodzaj należności: 
„dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań związanych z ustawami” oraz wskazania, czy te 
zaległości obciążają Gminę Mosina. 
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Radny Jan Marciniak zachęcał do zapoznania się z materiałem odnoszącym się do pytań 
zadanych przez niego, dotyczących wykonania budżetu oraz do indywidualnego zadawania 
pytań w tym zakresie. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi:  wskazania, czy opłatę do Regionalnej Dyrekcji Lasów  za wyłączenie z 
produkcji gruntów leśnych Gmina Mosina uiszcza rocznie, czy miesięcznie oraz wskazania 
przez jaki okres i w jakiej kwocie będzie uiszczana opłata za odlesienie gruntu, na którym 
zlokalizowany jest Park Strzelnica, a także wskazania jakiej działki dotyczy odlesienie gruntu 
na ulicy Bukowej w Mosinie oraz wskazania, co zostało wybudowane na tej nieruchomości.  

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.50. 
 
   protokołowała          przewodniczył
          
(-) Anita Ćwiklińska                 (-) Andrzej Raźny 
 
 
 

 


