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Protokół nr 14/21  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 

i Bezpieczeństwa, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 29 listopada 2021 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 16:02 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji 
i Mienia Komunalnego oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, a także goście 
według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania przedstawiła tematykę 
posiedzenia. Jednocześnie między innymi podziękowała za udzielenie odpowiedzi na część 
zadanych przez radnych pytań do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022. Następnie 
wskazała, iż na dzisiejszym posiedzeniu w pierwszej kolejności omówiona zostanie analiza 
wydatków projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 dotycząca działu 801 Oświata 
i wychowanie. 
Radna Elżbieta Jarecka między innymi wskazała, iż dokonała analizy wydatków dotyczących 
działu 801, informując przy tym, iż skierowała do Burmistrza Gminy Mosina zapytania 
w zakresie wydatków dotyczących tego działu. Następnie między innymi wyraziła swoją opinię 
na temat wydatków związanych z dotacjami dla szkół podstawowych oraz na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych.  
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek odnosząc się do zapytań 
skierowanych przez radną Elżbietę Jarecką dotyczących wydatków projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2022 w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie, przedstawiła przyczyny 
zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w paragrafie 2540 Dotacja 
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz w zakresie wydatków 
w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.  
Następnie przedstawiając informacje na temat wydatków dotyczących oświaty, dokonała przy 
tym między innymi uzasadnienia wzrostu wydatków w poszczególnych paragrafach 
oraz wskazała, iż błędnie ujęto w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 wartość 
wydatków w zakresie Działu 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 4140 Wpłaty 
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zapewniając przy tym, 
iż zostanie to skorygowane. Jednocześnie wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką 
udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: w zakresie rozdziału 80101 Szkoły 
podstawowe: wskazania przyczyny wzrostu wydatków w paragrafach 4410 Podróże służbowe 
oraz 4420 Podróże służbowe zagraniczne w odniesieniu do lat poprzednich, wskazania 
przyczyn wzrostu wydatków w paragrafie 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający w stosunku do lat poprzednich oraz wskazania, czy dokonując obliczeń tego 
wydatku uwzględniano wszystkich zatrudnionych pracowników; w zakresie rozdziału 80103: 
wskazania, jakie usługi pozostałe są nabywane przez jednostki samorządu terytorialnego 
od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie paragrafu 4330, wskazania, z czego 
wynika wysokość wydatków w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących 
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członkami korpusu służb cywilnych, wskazania, czy pracownikowi przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie roczne w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim, wskazania 
wysokości % dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym, wskazania ile przedszkoli 
prywatnych na terenie gminy Mosina ma status przedszkoli publicznych oraz wskazania 
wysokości % dotacji udzielanej tym placówkom, wskazania, czy Gmina Mosina dokonała 
analizy, czy zyska dzięki nowym sposobom przyznawania subwencji oświatowych; wskazania, 
czy możliwe jest uzyskanie przez radnych wniosków poszczególnych placówek oświatowych 
dotyczących remontów. Ponadto odnosząc się do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
dział 801 Oświata i wychowanie wskazała, iż przeanalizowane zostaną dochody ujęte 
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, paragraf 0660 Wpłaty z opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego. Dodatkowo poinformowała, iż na chwile obecną Gmina 
Mosina nie jest wstanie dokładnie określić wysokość wydatków działu 801, rozdział 80150 
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie tzw. wyprawki szkolnej.  
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 
8 jej członków. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska wraz z Główną 

Księgową Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszką Malinowską udzieliła odpowiedzi na pytania 

dotyczące wydatków projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 w działach 851 Ochrona 

Zdrowia, 852 Pomoc Społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz  855 Rodzina, 

które dotyczyły między innymi: dalszego sposobu realizacji Programu 500+, wskazania, 

czy planowane są zmiany kadrowe w Ośrodku Pomocy Społecznej, opłacania pobytów osób 

w domach pomocy społecznej oraz wskazania, czy jest możliwość uzyskania wsparcia/dotacji 

na wykonanie tego zadania, wskazania, czy po przeprowadzce OPS-u do nowego budynku 

Urzędu Miejskiego w Mosinie będzie konieczność wynajmowania pomieszczeń dla tej 

jednostki od Mosińskiego Ośrodka Kultury.  

W trakcie tego wystąpienia Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 

Roman Kolankiewicz między innymi zwrócił się z apelem do kierowników jednostek 

organizacyjnych o przedstawienie swoich uwag do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 

2022. 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Karolina Talarczyk-Wieczorek 

odnosząc się do projektu budżetu na rok 2022 w zakresie działu 921 Kultura i Ochrona 

Dziedzictwa Narodowego, dział 92116 Biblioteki, między innymi wyraziła swoją pozytywną 

opinię na temat zabezpieczenia w projekcie budżetu środków finansowych na projekt budowy 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury. Następnie 

między innymi wskazała na plany lokalowe związane z biblioteką po zwolnieniu pomieszczeń 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na temat potrzeb z tym związanych. 

W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 9 jej członków. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek między innymi wskazał, iż uwagi 
na trwająca pandemię i znaczący wzrost cen ma obawy, czy zabezpieczone środki finansowe 
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 będą wystarczające do zrealizowania zadań 
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w dziedzinie kultury przez Mosiński Ośrodek Kultury. Jednocześnie między innymi wyraził 
swoją opinię na temat kosztów związanych z koniecznością modernizacji budynku MOK 
po opuszczeniu pomieszczeń przez OPS, a także związanych z oddaniem do użytku windy 
oraz serwisowaniem dużej ilości urządzeń znajdujących się na terenie budynku. Dodatkowo 
między innymi odniósł się do problemów budżetowych związanych z pandemią w roku 
bieżącym wpływających negatywnie na projekt budżetu na rok 2022 w zakresie Mosińskiego 
Ośrodka Kultury. Następnie wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidią 
Skupin-Wójtowska udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania  
terminu oddania do użytkowania windy znajdującej się w budynku MOK, wskazania, przez jaki 
okres OPS musi przechowywać dokumenty, wskazania, czy OPS nadal będzie wynajmować 
pomieszczenie w MOK-u z przeznaczeniem na archiwum oraz wskazania, czy były rozmowy 
odnośnie zmiany lokalizacji archiwum OPS-u.  
Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie Dorota Strzelecka między innymi przedstawiła informacje 
na temat remontów wykonanych w budynku galerii w roku bieżącym, jednocześnie wskazując 
na dalsze potrzeby remontowe między innymi związane z odwodnieniem budynku. Następnie 
przedstawiła działalność Galerii Sztuki w Mosinie w roku 2021 oraz między innymi plany 
związane z zagospodarowaniem strychu budynku galerii. Jednocześnie wskazała na konieczne 
do uzyskania dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie wymiany okien 
w budynku galerii. Następnie przedstawiła plany działalności Galerii Sztuki na rok 2022. 
Ponadto udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, 
czy  w  projekcie budżetu przewidziano środki finansowe na odwodnienie budynku galerii, 
wskazania, czy możliwe jest poszerzenie lub zmiana godzin pracy Galerii Sztuki. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth między innymi wskazał, 
iż z uwagi na obostrzenia wynikające z trwającej pandemii budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mosinie na rok 2021 był na bieżąco modyfikowany. Jednocześnie wskazał, iż od stycznia 
2022 roku boiska sportowe zlokalizowane na terenach wiejskich przekazane zostaną 
jednostkom oświatowym, co wiąże się ze zmianami budżetowymi w roku 2022 w zakresie 
działu 926 Kultura fizyczna. Następnie odnosząc się do projektu budżetu na rok 2022 
w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji, między innymi przedstawił swoje obawy, wskazując 
przy tym na wzrost kosztów związanych z działalnością OSiR-u, które wynikają między innymi 
ze wzrostu kosztów przeglądów obiektów sportowych, wzrostu cen prądu, paliwa, gazu, 
kosztów organizacji imprez oraz kosztów związanych z remontami. Dodatkowo między innymi 
złożył podziękowania w związku z realizacją przez Gminę Mosina budowy pomostu 
w Dymaczewie Nowym.  
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Jan Marciniak wskazał, iż w kolejnej 
części wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa omówiony zostanie projekt 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022 w zakresie wydatków majątkowych. Następnie odnosząc 
się do procedury uchwalania budżetu, między innymi wskazał na konieczność rozszerzenia 
informacji dotyczącej załącznika inwestycyjnego nr 7, podkreślając przy tym, iż zwrócił się 
pisemnie z prośbą o uzupełnienie tego dokumentu. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi  
Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Jana Marciniaka. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Jan Marciniak wyraził swoją opinię 
na temat braku dokumentu objaśniającego informacje na temat zadań ujętych w załączniku 
nr 7.  
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Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka wraz z Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mosina Adamem Ejchorstem oraz Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką udzieliła 
odpowiedzi na  pytania do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, 
odnoszące się do załącznika nr 7 wydatki majątkowe oraz  przedstawionych radnym Rady 
Miejskiej w  Mosinie autopoprawek do wydatków majątkowych stanowiących załącznik 
niniejszego protokołu, które dotyczyły między innymi: w  zakresie działu 010: wskazania, 
co  zostanie wykonane za kwotę 260 000,00 zł odnośnie realizacji zadania dotyczącego 
budowy sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej 
na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej 
w m. Sowiniec oraz wskazania, czy Aquanet S.A będzie partycypować w kosztach realizacji 
tego zadania, wskazania, dlaczego w tym dziale nie zostało ujęte zadanie dotyczące wodociągu 
na tzw. „zawarciu”, wskazania, czy  w  tym roku zostanie zamontowany licznik przed wsią 
Sowiniec w celu sprawdzenia zakresu poboru wody oraz wskazania, czy  na  wodociąg 
w Sowińcu Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie; w zakresie działu 600: wskazania, 
czy  kwota 100 000,00 zł przeznaczona na zadanie wskazane w autopoprawce tj. budowa 
obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431  – Mosina, 
ul. Konopnickiej i Krosinko, ul. Wiejska, będzie wystarczająca na jego realizację, wskazania, 
czy realizacja zadania wskazanego w autopoprawce dotyczącego dokumentacji projektowej 
budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy 
skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz 430, spoczywa na Gminie Mosina oraz wskazania 
wysokości wkładu Gminy Mosina w realizację tego zadania, a także wskazania, czy podpisano 
porozumienie dotyczące realizacji tego zadania. 
Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisją 
Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Komisją Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję dotyczącą dalszego 
sposobu procedowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 w zakresie wydatków 
majątkowych - załącznik nr 7. W wyniku przeprowadzonej dyskusji podjęto decyzję, 
iż na przedmiotowym posiedzeniu omówiony zostanie wyłącznie załącznik nr 7 do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022, który nie uwzględnia przekazanych autopoprawek.  
Udział w dyskusji wzięli: radny Roman Kolankiewicz, radny Jan Marciniak, Skarbnik Gminy 

Mosina Tatiana Cynka, prowadząca obrady Wiesława Mania oraz radny Dominik Michalak.  

Następnie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka wraz z Zastępcą 

Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 

Tomaszem Łukowiakiem oraz Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką udzieliła odpowiedzi 

na pytania do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, odnoszące się do załącznika nr 7 

wydatki majątkowe, które dotyczyły między innymi: w zakresie działu 600: wskazania, 

czy odnośnie zadania dotyczącego koncepcji i projektu ścieżki pieszo-rowerowej                       

Nowinki-Pecna, będzie zawarte porozumienie z Powiatem Poznańskim na realizację tego 

zadania oraz wskazania, jakie działania do tej pory podjęła Gmina w  zakresie realizacji tego 

zadania przy współpracy z Powiatem, wskazania, czy jest możliwość przekazania radnym 

decyzji środowiskowej dotyczącej projektu i budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym 

wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina-Żabinko do granic Gminy Mosina, 

wskazania, dlaczego w projekcie budżetu nie uwzględniono zadania dotyczącego budowy 

ścieżki edukacyjnej prowadzącej z Sasinowa do Wiórka, wskazania, czy środki zabezpieczone 

na zadanie dotyczące projektu budowy tzw. Czerwonki przeznaczone będą na projekt budowy 

ronda, wskazania, dlaczego w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 nie uwzględniono 
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zadania budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej w Daszewicach oraz wskazania, 

czy w roku bieżącym będzie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania, wskazania, 

co zostanie zrealizowane w ramach środków finansowych zabezpieczonych na realizację 

projektu i  budowy odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku 

oraz wskazania, kiedy zostanie zakończone to zadanie, wskazania, czy realizacja odwodnienia 

w Rogalinku zależna jest od zakończenia budowy mostu, wskazania, czy Gmina Mosina ma 

plany dotyczące rozwiązania problemu dotyczącego braku odwodnienia ul. Poznańskiej 

i Leśnej w Daszewicach oraz wskazania, czy Gmina Mosina posiada nową koncepcję tego 

odwodnienia, wskazania terminu przekazania informacji na temat zadań, które zostaną i nie 

zostaną wykonane w roku bieżącym oraz informacji odnośnie zadań niewygasających;  

w zakresie działu 700:  wskazania czy zaplanowane na rok 2022 zadanie dotyczące Gminnego 

Programu Rewitalizacji „Kokotek” w zakresie wykonania koncepcji adaptacji budynku 

jest kontynuacją działań z roku bieżącego; w zakresie działu 750:  wskazania, na czym polega 

porozumienie między gminami w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozwój 

elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice, wskazania, 

czy nowo otwarty budynek Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ulicy Dworcowej nie posiada 

wskazanego w opisie zadania sprzętu, wskazania, w jakiej wysokości uzyskano dofinansowanie 

ze środków zewnętrznych na to zadanie i kiedy zostaną te środki przekazane Gminie Mosina 

oraz wskazania, kiedy zostanie to zadanie zrealizowane, wskazania, czego dotyczą łączne 

nakłady finansowe zaplanowane na zakup i modernizację sprzętu informatycznego 

oraz wskazania, czy łączny koszt finansowy wskazany na to zadanie wyda Gmina w całej 

perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej; w zakresie działu 801: wskazania szerszych 

informacji na temat modernizacji źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych 

Gminy Mosina i termomodernizacji dotyczącej aktualizacji dokumentacji projektowej wraz 

z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP nr 2 w Mosinie, wskazania, kiedy 

będzie możliwość przystąpienia przez Urząd Miejski w Mosinie do przetargu na rozbudowę 

SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno–wychowawczą oraz wskazania 

dlaczego na to zadanie na rok 2022 nie jest przeznaczona cała kwota, tylko 2 500 000, 00 zł, 

wskazania, czy w ramach zadania dotyczącego rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 

w Rogalinku w roku 2022 zostanie wykonane odwodnienie tego obiektu, wskazania, jakie 

szkoły podstawowe brane są pod uwagę odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pod 

nazwą: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina oraz wskazania 

zakresu tego zadania, wskazania, czy brana jest pod uwagę budowa boiska lekkoatletycznego 

przy Szkole Podstawowej w Daszewicach, wskazania, czy projekt budowy boiska 

wielofunkcyjnego w Czapurach brany jest pod uwagę do realizacji oraz wskazania, jakie gminy 

dofinansowują Szpital w Puszczykowie; w zakresie działu 900: wskazania, czy zadanie 

inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście jest 

zadaniem dwuletnim oraz wskazania, dlaczego to zadanie nie może zostać ujęte w zadaniach 

niewygasających, skoro jest w trakcie realizacji, wskazania zasad realizacji projektów, które 

przejmuje do realizacji Aquanet S.A, wskazania, czy pojawiły się jakieś możliwości odnośnie 

budowy punktu przeładunkowego odpadów komunalnych, wskazania, jaka lokalizacja tego 

punktu przeładunkowego brana jest pod uwagę przez Gminę Mosina oraz wskazania, czy jest 

możliwość partycypacji w kosztach budowy tego punktu, a także wskazania planów 

współpracy w tym zakresie z Zakładem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. 
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Ponadto w trakcie analizy projektu budżetu na rok 2022 w zakresie wydatków majątkowych 
prowadząca obrady Wiesława Mania między innymi wyraziła swoją opinię w sprawie braku 
ujęcia w projekcie budżetu na rok 2022 zadania dotyczącego zmiany lokalizacji przystanku 
autobusowego oraz przejścia dla pieszych przy ulicy Głównej w Krośnie. Radna Elżbieta Jarecka 
między innymi wyraziła swoją opinię na temat braku realizacji inwestycji dotyczącej 
odwodnienia Daszewic oraz zmiany koncepcji tego odwodnienia. Radny Dominik Michalak, 
radny Jan Marciniak, radna Elżbieta Jarecka, radna Małgorzata Kaptur oraz radny Andrzej 
Raźny między innymi wyrazili swoją opinię na temat koncepcji Burmistrza Gminy Mosina 
dotyczącej adaptacji budynku „Kokotka” oraz braku uzgodnień w tej sprawie z Radą Miejską 
w Mosinie. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchost między innymi zobowiązał się 
do  udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, jaki jest koszt całkowity 
przewidziany dla Gminy Mosina na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozwój 
elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice oraz wskazania, 
jakie środki finansowe musi zabezpieczyć Gmina Mosina na to zadanie w 2022 roku. Radny 
Roman Kolankiewicz odnosząc się do zadania pod nazwą: Monitoring placów zabaw 
realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych, między innymi wyraził swoją opinię 
na temat szacowania przez Gminę Mosina kosztów monitoringu w Mieczewie. Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak zobowiązał się do przekazania dokumentacji 
dotyczącej infrastruktury lekkoatletycznej. Natomiast radna Jolanta Szymczak wraz z radnym 
Waldemarem Waligórskim wyrazili swoją opinię odnośnie zadania dotyczącego dotacji 
przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.  
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa opuścił radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 8 jej 
członków. Następnie do posiedzenia dołączył radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 9 jej członków. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
Elżbieta Jarecka między innymi poinformowała o kolejnym terminie posiedzenia ww. komisji, 
jednocześnie zwróciła się z prośbą do członków tej  komisji o przesłanie ewentualnych pytań 
dotyczących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 w celu przekazania ich Burmistrzowi 
Gminy Mosina. 
Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania wskazała dalszy sposób procedowania projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022, jednocześnie informując przy tym o terminie wspólnego 
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji do spraw monitorowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina i  wskazując jego tematykę. 
Radna Jolanta Szymczak powiadomiła, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego uwzględnił 
w  budżecie na rok 2022 projektowanie ronda dla DW 431/430.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:15.  
 
 
     protokołowała    przewodniczyła                                       przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska              (-) Elżbieta Jarecka                                  (-) Wiesława Mania 
 

 


