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Protokół nr 43/20 
Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie 

które odbyło się w dniu 2 grudnia 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, Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Promocji oraz goście według załączonych list obecności.  

 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur poinformowała o terminie grudniowej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie oraz wskazała, iż w miesiącu styczniu odbędą się dwie sesje Rady 
Miejskiej w Mosinie, z czego pierwsza odbędzie się w dniu 21 stycznia i będzie dotyczyła wyłącznie 
uchwalenia budżetu Gminy Mosina na rok 2021, natomiast druga sesja odbędzie się tydzień później. 
Następnie poinformowała o utworzeniu nowego Klubu Radnych Gminy Mosina „OdNowa”, 
przedstawiając przy tym skład osobowy wyżej wymienionego klubu. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania wskazała, iż na dzisiejszym posiedzeniu odnośnie tematu 
dotyczącego oceny projektu budżetu Gminy Mosina na 2021 rok, omówiony zostanie załącznik 
inwestycyjny nr 7, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Jednocześnie zwróciła 
uwagę, iż radni Rady Miejskiej uzyskali pisemne odpowiedzi na zadane pytania dotyczące załącznika 
inwestycyjnego nr 7. Następnie przedstawiła harmonogram prac Komisji Budżetu i Finansów dotyczący 
dalszego procedowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch dokonał wprowadzenia do tematu posiedzenia komisji, 
następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi 
na pytania do projektu budżetu Gminy Mosina  na rok 2021, w zakresie działu 010 wydatków 
majątkowych, które dotyczyły między innymi: wskazania dlaczego w tym dziale nie została ujęta 
pozycja, która znajduje się budżecie Gminy Mosina w roku bieżącym pod nazwą „Wodociąg gminny 
w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie” oraz wskazania, co się stało 
ze środkami finansowymi przeznaczonymi na tę inwestycję; wskazania, z czego wynika wzrost łącznej 
kwoty finansowania inwestycji ujętej w punkcie 1 (budowa sieci wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnych na terenie gminy Mosina) w stosunku do roku 2020; wskazania, dlaczego w projekcie 
budżetu na rok 2021 nie ma zadania, które ujęte jest w budżecie gminy Mosina w roku bieżącym pod 
nazwą „Projekty: Daszewice, ul. Wierzbowa – wodociąg i kanalizacja sanitarna”. 
Radny Adam Monikowski wyraził swoją opinię na temat wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ulicy 
Wierzbowej w Daszewicach oraz na temat wydawanych w tym rejonie przez Gminę Mosina warunków 
zabudowy. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Andrzej Raźny, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie udział brało 13 jej członków.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 
Ejchorstem oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką udzielił 
odpowiedzi na pytania w zakresie działu 600 wydatków majątkowych, które dotyczyły między innymi: 
wskazania, czy podana w odpowiedzi pisemnej kwota 75 tysięcy złotych przeznaczona na  zadanie 
pod nazwą projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P 
na odcinku Mosina- Żabinko do granic Gminy Mosina to wkład własny Gminy Mosina i czy taka sama 
kwota zostanie przekazana przez Powiat Poznański oraz wskazania, czy kwota 150 tysięcy złotych jest 
kwotą, która wystarczy na projekt i budowę tej ścieżki rowerowej; wskazania, czy pozycja ujęta 
w budżecie Gminy Mosina na rok bieżący pod nazwą „Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie 
drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; 
Radzewice: projekt chodnika”, będzie zadaniem niewygasającym; wskazania, czy Powiat Poznański 
poczynił prace odnośnie projektu budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi 
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powiatowej 2463P na odcinku Mosina- Żabinko oraz wskazania, jaki jest koszt tego projektu 
oraz wskazania długości planowanej budowy chodnika w Radzewicach. 
Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst  udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania 
czy zadanie ujęte w dziale 010 pod nazwą „projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy 
w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni” będzie realizowane w 2021 roku. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch  wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 
Ejchorstem, Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką  oraz Skarbnikiem 
Gminy Mosina Tatianą Cynką udzielił odpowiedzi na pytania do działu 600 wydatków majątkowych, 
które dotyczyły między innymi: wskazania, czy na pozycję ujętą w punkcie 4 pod nazwą „ścieżka 
rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna-Borkowice, Sasinowo-Wiórek, przeznaczona 
zostanie kwota 850 tysięcy złotych oraz wskazania, czy z tej puli pieniędzy na ścieżkę rowerową 
w Daszewicach przeznaczona zostanie kwota 550 tysięcy złotych, natomiast  reszta sumy  na pozostałe 
zadania; wskazania, kto był wnioskodawcą pozycji ujętej w punkcie 4 pod nazwą „budowa chodnika 
ul. Sosnowa w Wiórku”; wskazania, dlaczego inwestycja w Rogalinie dotycząca ulicy Podgórnej 
i Sikorskiego nie jest wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina. 
Radny Marcin Ługawiak  odnosząc się do działu 600 między innymi wskazał, iż w jego ocenie należy 
uściślić w opisie zadań zakres realizacji poszczególnych inwestycji. Jednocześnie zwrócił się z prośbą 
o wskazanie na jakim odcinku będzie realizowany projekt ulicy Tylnej w Krośnie. Następnie zwrócił się 
z prośbą o przekazanie informacji odnośnie zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w ciągach 
drogowych” dotyczących wskazania wszystkich miejsc, w których będzie zmiana organizacji ruchu z ich 
opisem. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch  ustosunkował się do wypowiedzi radnego Marcina 
Ługawiaka . 
Radny Marcin Ługawiak zwrócił się z prośbą o wskazanie kryteriów jakimi się kierowano uwzględniając 
w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 konkretne drogi do projektowania i budowy. 
Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat ujętych w projekcie  budżetu Gminy Mosina na rok 
2021 inwestycji drogowych oraz na temat ruchu drogowego na terenie gminy Mosina, odnosząc się 
przy tym do rankingu dróg. Następnie wyraził swoją opinię na temat ujętego w projekcie budżetu 
na rok 2021 w dziale 600 zadania pod nazwą „Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału 
Mosińskiego między Parkiem Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku”. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem 
Łukowiakiem oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką udzielił 
odpowiedzi na pytania do projektu budżetu w zakresie działu 600 wydatków majątkowych, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, co należy rozumieć poprzez zadanie pod nazwą „Projekt ciągu 
komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno”; wskazania, kiedy będzie budowana ulica Tylna w Krośnie 
oraz wskazania uzasadnienia konieczności budowy ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego 
i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie; wskazania na jakim etapie jest kwestia przeprawy mostowej 
łączącej drogę wojewódzką z ulicą Strzelecką; wskazania, dlaczego zadanie dotyczące budowy 
chodnika w Borkowicach ujęte w budżecie na rok bieżący nie zostało uwzględnione w projekcie 
budżetu na rok 2021 oraz wskazania, jakie są kryteria wyboru budowy chodników w gminie Mosina.  
Radny Dominik Michalak między innymi wyraził swoją opinię na temat potrzeby budowy ścieżki 
rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy 
Gminy Mosina. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej wskazania, 
ile miesięcy był procedowany projekt ulicy Tylnej oraz wskazania, czy są jakieś problemy 
z uzgodnieniami w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Ponad odnosząc 
się do  zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych” zwrócił się z prośbą 
o przekazanie, informacji jakim kluczem dobierano miejsca do analizy i poprawy bezpieczeństwa ruchu 
oraz o przekazanie listy zgłoszeń, które zostały dokonane w kwestii potrzeby zmian organizacji ruchu. 
Następnie wyraził swoją opinię na temat ujętego w projekcie budżetu na rok 2021 w dziale 600  
zadania pod nazwą „Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego między Parkiem 
Budzyń, a ul. Lipową w Krosinku”. 



3 
 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Joanną Pawlicką udzielił odpowiedzi na pytania do projektu budżetu w zakresie działu 600 
wydatków majątkowych, które dotyczyły między innymi: wskazania, dlaczego w zakresie realizacji 
zadania z punktu nr 4 pod nazwą „Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno” nie można 
na ulicy Krosińskiej wykonać nakładki na istniejącą drogę oraz wskazania, kiedy będzie projektowana 
ulica Wybickiego i Szpakowa; wskazania, dlaczego zamiast ulicy Krosińskiej, skoro jest położona na tej 
drodze nawierzchnia, nie są utwardzane na tym osiedlu inne drogi. 
Radny Waldemar Wiązek wyraził swoją opinię na temat projektu i budowy mostu łączącego drogę 
wojewódzką 431 z ul. Strzelecką dla ruchu lokalnego, podkreślając przy tym, iż  projektując most  należy 
równolegle przystąpić do uzgadniania z Zarządem Dróg Wojewódzkich warunków technicznych 
dotyczących włączenia w drogę wojewódzką. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego Waldemara 
Wiązka. 
Radny Jan Marciniak między innymi podziękował za otrzymane odpowiedzi pisemne na zadane przez 
niego pytania dotyczące załącznika inwestycyjnego. Jednocześnie odniósł się do braku realizacji  w roku 
bieżącym zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki”. Następnie wskazał, iż w jego 
ocenie wszystkie wnioski i opinie dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 powinny być  
podejmowane po zaprezentowaniu uchwały związanej ze środkami niewygasającymi i po 
zaprezentowaniu ostatniej uchwały zmieniającej budżet na rok 2020.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Joanną Pawlicką udzielił odpowiedzi na pytania do projektu budżetu w zakresie działu 600 
wydatków majatkowych, dotyczące między innymi: wskazania, która z ulic na tzw. Osiedlu Królewskim 
będzie budowana jako pierwsza; wskazania, gdzie znajdą się w budżecie na rok 2021 środki finansowe, 
które w bieżącym roku były zabezpieczone na zadanie pod nazwą „Projekt i budowa drogi tzw. 
Czerwonki”; wskazania, czy kwota zaplanowana na realizację zadania pod nazwą „Ścieżka rowerowa 
ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo – Wiórek” przeznacza się wyłącznie 
na budowę ścieżki rowerowej w Daszewicach.  
Radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat ujęcia w projekcie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021 dużej liczby projektów, jednocześnie zwrócił się z prośbą o wskazanie kosztu 
wykonania wszystkich inwestycji, na które Gmina posiada projekty i pozwolenia na budowę  
oraz o wskazanie jaki jest koszt wykonania projektów zaplanowanych w projekcie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2021. Zwrócił się też z prośbą o wskazanie zasadności ujęcia w wydatkach majątkowych, 
zadania pod nazwą „Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie”. Następnie wyraził swoją opinię na temat 
budowy ulicy Tylnej w Krośnie, budowy dróg na tzw. Osiedlu Królewskim, na temat zadania pod nazwą 
„Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyń, a ul. Lipową 
w Krosinku” oraz na temat przeprawy mostowej łączącej drogę wojewódzką z ulicą Strzelecką. Ponadto 
odnosząc się do działu 600 między innymi wskazał, iż w jego ocenie należy uściślić w opisie zadań 
zakresu realizacji poszczególnych inwestycji oraz w zakresie dróg należy dołączyć załącznik graficzny.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego Michała 
Kleibera dotyczącej projektów oraz przeprawy mostowej łączącej drogę wojewódzką z ulicą Strzelecką. 
Radna Jolanta Szymczak wskazała, iż wnioskowała, aby w projekcie budżetu na rok 2021 ująć budowę 

dróg, które mają swoje projekty. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność dokończenia budowy  

ul. Chopina w Mosinie (100 m do ulicy Świerkowej) oraz na konieczność budowy ul. Kopernika  w 

Mosinie, uzasadniając przy tym powyższe potrzeby.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 

Ejchorstem odniósł się do wypowiedzi radnej Jolanty Szymczak, wskazując przy tym między innymi, 

iż na ulicy Kopernika należy uregulować własność prawną części gruntu, który nie należy do Gminy 

Mosina. Jednocześnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wskazał, jakie czynności 

w tym zakresie są realizowane przez Gminę Mosina. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie, które 

dotyczyło między innymi: wskazania, kiedy będzie możliwość wykupienia tego gruntu przez Gminę 

Mosina.  
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Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka ustosunkowała się do prośby radnego 

Romana Kolankiewicza dotyczącej przekazania informacji na temat wszystkich aktualnych projektów 

dotyczących dróg i chodników.  

Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat uzasadnienia przez Burmistrza Gminy 

Mosina Przemysława Mielocha braku możliwości budowy chodnika w Borkowicach, a tym samym 

braku podpisania w tym zakresie porozumienia z Powiatem Poznańskim, wskazując przy tym, 

iż problem ten dotyczy również Radzewic i Świątnik. Następnie zwrócił uwagę na brak ujęcia 

w projekcie  budżetu Gminy Mosina na rok 2021 pozycji dotyczącej odwodnienia Mieczewa. Ponadto 

odniósł się do  nazewnictwa zadania „Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej)”, 

wskazując przy tym, iż środki finansowe ujęte przy tym zadaniu przeznaczone są na budowę ronda, 

a nie na budowę tzw. Czerwonki i zadanie to powinno być wyodrębnione.    

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego Romana 

Kolankiewicza. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi wskazania: 

dlaczego w projekcie budżetu nie zostało ujęte zadanie polegające na skomunikowaniu ulicy Nowej 

w Rogalinie oraz wskazania, czy Gmina w tym zakresie lub innym bierze pod uwagę program rządowy, 

w którym mają zostać uruchomione środki na wsparcie miejscowości popegeerowskich. 

Radna Elżbieta Jarecka odnosząc się do działu 600 oraz do otrzymanej odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wskazania, dlaczego w projekcie budżetu na rok 2021 nie ma ujętego zadania dotyczącego wsparcia 

finansowego przez Powiat Poznański przebudowy ul. Leśnej w Daszewicach, przedstawiła genezę ww. 

zadania oraz zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie, czy Gmina Mosina może wystąpić do Powiatu 

Poznańskiego o zwrot poniesionych przez Gminę nakładów. 

Radny Ryszard Rybicki wyraził swoją opinię na temat projektu i etapów budowy ulicy Tylnej w Krośnie. 

Radny Jan Marciniak wskazał, iż w zadaniu ujętym w dziale 630, punkt 6 budowa pomostu pływającego 

jest błąd w opisie zadania, ponieważ budowa pomostu dotyczy Dymaczewa Nowego, a nie  Dymaczewa 

Starego.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch  wraz Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 

Joanną Pawlicką udzielił odpowiedzi na pytania do projektu budżetu w zakresie działu 700 wydatków 

majątkowych, które dotyczyły między innymi: wskazania, na jakim etapie jest termomodernizacja 

budynku wielofunkcyjnego w Pecnej oraz wskazania zakresu tych prac; wskazania, czy 

termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej realizowana jest ze środków sołeckich; 

wskazania, co określa ekspertyza dotycząca tzw. „Kokotka” oraz wskazania, czy w ocenie Gminy 

Mosina opłaca się modernizować ten budynek. 

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie ekspertyzy dotyczącej „Kokotka”. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania odnosząc się do kwestii Programu Rewitalizacyjnego między 

innymi zwróciła się  z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 kwoty około 

100 tysięcy złotych na ochronę zabytków, co umożliwi uzyskanie środków zewnętrznych. 

Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat ujęcia w projekcie budżetu na rok 2021 

w dziale 700, punkt 9 (Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek”) zadania pod nazwą „Wykonanie 

koncepcji adaptacji budynku”.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem 

Łukowiakiem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem oraz Kierownikiem Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką udzielił odpowiedzi na pytania do projektu budżetu 

w zakresie działu 700 wydatków majątkowych, które dotyczyły między innymi: wskazania, dlaczego 

inwestycja dotycząca budynku na ul. Dembowskiego rozłożona jest na kolejne lata; wskazania, na kiedy 

planowane jest zakończenie prac adaptacyjnych budynku na ulicy Dworcowej oraz wskazania, 

czy budynek zostanie oddany w pełni wyposażony; wskazania, czy oszacowano koszty wyposażenia 

budynku na ulicy Dworcowej i czy środki te zabezpieczone są w budżecie Gminy Mosina na rok 2021. 
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Radny Dominik Michalak między innymi wyraził swoją opinię na temat dociepleń budynków  

należących do Gminy Mosina, odnosząc się przy tym do kwestii efektów energetycznych. Jednocześnie 

wyraził swoją opinię na temat budynku wielofunkcyjnego w Pecnej w tym kosztów jego utrzymania. 

Następnie odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącej obrad Wiesławy Mani dotyczącej Programu 

Rewitalizacji, wyraził swoją opinię na temat działań rewitalizacyjnych w gminie Mosina.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 

między innymi wskazania, jaki efekt energetyczny Gmina Mosina uzyskała poprzez modernizację 

świetlic wiejskich. Następnie ustosunkował się do wypowiedzi radnego Dominika Michalaka dotyczącej 

budynku wielofunkcyjnego w Pecnej. 

Radny Waldemar Wiązek wskazał na zmiany przepisów dotyczących docieplania budynków. 

Jednocześnie odnosząc się do planowanych przez Gminę Mosina inwestycji w zakresie modernizacji 

i adaptacji budynków wskazał między innymi, iż w jego ocenie wiąże się to z większymi kosztami niż 

wybudowanie nowych budynków. Następnie wyraził swoją opinię na temat modernizacji budynku 

tzw. „Kokotka”.  

Radny Michał Kleiber wyraził swoją opinię na temat ujęcia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 

2021 zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ul. Wiosny Ludów 

i Dembowskiego w Mosinie (ŚDS)” . 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji 

i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, 

ile m2 będzie miał budynek zlokalizowany u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie 

oraz wskazania, czy sporządzono analizę dotyczącą określenia kosztów budowy nowego budynku.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy 

Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta dotyczącej budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, 

zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji, kiedy i w jakim trybie Gmina Mosina zbyła część praw 

własności do budynku wielofunkcyjnego w Pecnej na rzecz innych osób. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między 

innymi: wskazania, czy na budynku zlokalizowanym u zbiegu ul. Wiosny Ludów i Dembowskiego 

w Mosinie zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i czy zakłada to projekt tego budynku.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła odpowiedzi na pytania 

do projektu budżetu w zakresie działu 801 wydatków majątkowych, które dotyczyły między innymi: 

wskazania, dlaczego koszt aktualizacji dokumentacji projektowej dla urządzeń gazowych w SP nr 2 

w Mosinie jest tak wysoki oraz wskazania, na czym ta aktualizacja polega. 

Radny Adam Monikowski odnosząc się do projektu budżetu w zakresie działu 801, pozycja nr 15 

(modernizacja źródeł ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina 

i termomodernizacja) oraz odnosząc się do odpowiedzi Urzędu Miejskiego na pytanie radnego Jana 

Marciniaka dotyczące zadania pod nazwą „Termomodernizacja SP Daszewice (dach, ściany, wymiana 

stolarki) wraz z odwodnieniem”, które zostało do wykonania, wskazał, iż  w  jego ocenie Gmina Mosina 

posiada kosztorys na odwodnienie. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka ustosunkowała się do wypowiedzi 

radnego Adama Monikowskiego.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 

Ejchorstem, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem, Kierownikiem Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką oraz Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką udzielił 

odpowiedzi na pytania do projektu budżetu w zakresie działu 801 wydatków majatkowych, które 

dotyczyły między innymi: wskazania, kiedy i  w jaki sposób Burmistrz Gminy Mosina zamierza dokonać 

eksmisji osoby zamieszkującej w budynku Szkoły Podstawowej w Krosinku; wskazania, gdzie 

są zabezpieczone środki finansowe na wywiezienie gruzu z rozbiórki; wskazania, czy wystąpiono 
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do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wyrażenie zgody na rozbiórkę; wskazania, czy pozostała 

z roku 2020 kwota przeznaczona na zadanie pod nazwą „Rozbudowa budynku szkolnego” dotycząca 

rozbudowy SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem zasili budżet na to zadanie w roku 2021; wskazania, 

dlaczego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą zabezpieczona jest kwota ponad 7 milionów złotych na 2021 rok skoro 

wiadomo, że ta kwota może być zdecydowanie niższa; wskazania, dlaczego musi być dokonana 

wymiana stolarki w Szkole Podstawowej w Daszewicach i jakiej stolarki to dotyczy; wskazania, dlaczego 

w zadaniu dotyczącym  wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku jest 

ujęta kwota 100 tysięcy złotych, skoro projekt został wykonany w 2020 roku oraz wskazania, jaka jest 

szacunkowa kwota na realizację zadania dotyczącego rozbudowy budynku szkolnego w Rogalinku. 

Radny Roman Kolankiewicz zwrócił się z prośbą o dokonanie wyjaśnienia odnośnie kwoty 

zabezpieczonej w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021, przeznaczonej na aktualizację projektu 

rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (kwota na aktualizację była zabezpieczona w 2020 roku). 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Gmina 

Mosina może złożyć ponowny wniosek na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej 

w Daszewicach. 

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę na niewłaściwą chronologie rozdziałów ujętych w projekcie 

budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w dziale 900 wydatków majątkowych.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła odpowiedzi na pytanie 

do projektu budżetu w zakresie działu 900 wydatków majątkowych, które dotyczyło między innymi: 

wskazania, dlaczego szacunek kosztowy zadań dotyczących oświetlenia drogowego ujęty w projekcie 

budżetu jest inny niż w otrzymanych odpowiedziach pisemnych na pytania z tego zakresu. 

Radny Jan Marciniak wyraził pozytywną opinię na temat otrzymanych z Referatu Inwestycji i Rozwoju 

Gminy odpowiedzi na pytania pisemne dotyczące budowy sieci wodociągowych i kanalizacji 

sanitarnych w mieście. 

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

dotyczącej ujętego w pozycji nr 29 (skatepark) zadania pod nazwą „Wykonanie projektu” i miejsca jego 

lokalizacji. 

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą, aby projekt skateparku został przedstawiony radnym Rady 

Miejskiej w Mosinie na jednym z posiedzeń komisji stałych.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju 

Gminy Joanną Pawlicką oraz Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką udzielił odpowiedzi na pytania 

do projektu budżetu w zakresie działu 900 wydatków majątkowych, które dotyczyły między innymi: 

wskazania, czy w roku bieżącym wydatkowane zostały środki na utworzenie strefy rekreacyjnej 

na Pożegowie, czy jeżeli nie, to kwota, która została zabezpieczona na rok bieżący na to zadanie 

zostanie ujęta w  zadaniach niewygasających; wskazania, czy wydatki sołectw ujęte w wydatkach 

realizowanych przez jednostki pomocnicze w ramach wydzielonych funduszy przeznaczone są na ten 

sam cel oraz wskazania, jakie zadania będą zrealizowane w tej grupie wydatków. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, Komisją 

Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła dyskusje na temat braku opisu 

poszczególnych zadań ujętych w punkcie 28 (wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze 

w ramach przydzielonych funduszy). 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odnosząc się do punktu 28 zwróciła się 

z prośbą o rozpisanie konkretnych zadań ujętych w tabeli nr 5 lub wpisanie informacji, w którym 

załączniku znajduje się szczegółowy wykaz tych zadań i wydatków. Następnie między innymi wyraziła 

swoją opinię na temat niezgodności przekazywanych dokumentów dotyczących projektu budżetu 

Gminy Mosina z uchwałą, która precyzuje jakie dokumenty powinny zostać przekazane.  

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej 
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w Mosinie Małgorzaty Kaptur.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej 

Komisji Budżetu i Finansów Wiesławy Mani, aby Komisja Budżetu i Finansów zajęła się kwestią 

weryfikacji zapisów uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch  udzielił odpowiedzi na pytanie do projektu budżetu 

w zakresie działu 900 wydatków majątkowych, które dotyczyło między innymi wskazania, na jakiej 

działce Gmina planuje wybudować punkt przeładunkowy odpadów komunalnych. 

Radna Jolanta Szymczak w nawiązaniu do zapytania  radnego Jana Marciniaka dotyczącego oświetlenia 

drogowego udzieliła wyjaśnień w przedmiocie budowy oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, 

Różańskiego i Matejki w Mosinie. Następnie odnosząc się do zadania pod nazwą „Dotacja przeznaczona 

na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie”, ujętego w dziale 851, punkt 21 (dotacja 

celowa dla Powiatu Poznańskiego), wskazała na jaki sprzęt zostanie przeznaczona ujęta w tym punkcie 

kwota.  

Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat braku wskazania przez Gminę Mosina 

nieruchomości, na której planowany jest punkt przeładunkowy. Następnie wskazał, iż w jego ocenie 

w pozycji dotyczącej budowy skateparku powinna być wpisana kwota całkowita planowanej inwestycji.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Romana 

Kolankiewicza dotyczącej ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 całej kwoty dotyczącej budowy 

skateparku. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące ujętego w załączniku 

nr 7 w pozycji nr 28 w kolumnie uwagi zapisu „WPF kwota 197.674,76 zł” oraz wskazania, co na tą 

kwotę się składa.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 

Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, dlaczego na 2021 rok 

nie przewidziano budowy ulicy Kanałowej; wskazania, czy ujęta w punkcie dotyczącym systemu 

fotowoltaicznego na budynkach świetlic kwota nie jest za niska w stosunku do otrzymanych ofert 

szacunkowych; wskazania, jakiej mocy mają być urządzenia fotowoltaiczne, które zostaną 

zamontowane na budynkach świetlic wiejskich oraz wskazania, czy projektant budynku OSiR na ulicy 

Krasickiego poniesie konsekwencje w związku z brakiem odpowiedniej wentylacji w budynku. 

Radny Waldemar Wiązek odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha 

dotyczącej wentylacji budynku OSiR zlokalizowanego na ulicy Krasickiego w Mosinie. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania między innymi zwróciła uwagę na konieczność 

przeprowadzenia kontroli remontowanej drogi na ulicy Leszczyńskiej w Mosinie, wskazując przy tym, 

iż krawężniki od ścieżki rowerowej są uszkodzone.  

Komisja Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, oraz Komisji 

Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji przeprowadziła dyskusję na temat instalacji fotowoltaicznych. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi: 

wskazania, w jaki sposób będą wykorzystane środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w pełni  

w roku 2020, na zadanie pod nazwą „Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSiR 

w Mosinie ul. Szkolna1”. 

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania dokonała podsumowania posiedzenia, a następnie wraz 

z Przewodniczącym Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemarem Wiązkiem  

przedstawiła tryb dalszych prac dotyczących opiniowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 

przez poszczególne komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie.  

Radny Jan Marciniak przedstawił swoje uwagi do propozycji planu pracy dotyczącego opiniowania 

projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 przez poszczególne komisję stałe Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju 
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Gminy Joanną Pawlicką odniósł się do pytania dotyczącego wskazania terminu przekazania Radzie 

Miejskiej w Mosinie projektu uchwały dotyczącej ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Komisja Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, Komisji 

Oświaty, Spraw Społecznych i  Promocji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat terminu 

zwołania w miesiącu grudniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: 

wskazania, jaka jest możliwość przeprowadzenia w dobie pandemii wyborów w jednostkach 

pomocniczych Gminy Mosina. 

Radny Roman Kolankiewicz zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Gminy Mosina o wystąpienie 

do Wojewody Wielkopolskiego w celu określenia rozwiązań dotyczących możliwości przeprowadzenia 

wyborów władz jednostek pomocniczych, wobec panującej pandemii. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.00.  

 

 

                                                                  

    protokołowała                  przewodniczył                  przewodniczył            przewodniczyła 

 

(-) Anita Ćwiklińska   (-) Roman Kolankiewicz   (-) Waldemar Wiązek  (-) Wiesława Mania          
 

  

  

 

 

 

 

 


