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Data przekazania: 06.10.2021 r. 

 
       Pan 
       Przemysław Mieloch  
       Burmistrz Gminy Mosina 
              

Uprzejmie informuję, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie na swoim 
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 5.10.2021 r., przyjęła między innymi następujące wnioski:  

1. Komisja wnioskuje o pozostawienie kwoty 150.000 zł. na pozycji dotyczącej opracowania 
projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim 

2. Komisja wnioskuje o niezwiększanie w dziale 010 o 14.000,00 zł. środków na zadanie 
dot. Opracowania dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu 
kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz 
z symulacją kosztowa dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, 
Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa. 

3. Komisja wnioskuje o pozostawienia w dziale 600 środków na zadania:  
- Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku;  
- Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno;  
- Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku;  
- Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie; 
- Budowa ul. Budzyńska – z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej;  
- Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku. 

4. Komisja wnioskuje o pozostawienie w dziale 921 środków na zadanie System fotowoltaiczny 
na budynkach świetlic 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021 z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. 

 
Jednocześnie informuję, że Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie na swoim 

posiedzeniu, które odbyło się w dniu 5.10.2021 r., odrzuciła następujące wnioski: 

1. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie  pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027. 

2. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 
Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

(-) Anita Ćwiklińska 

 
 
Do wiadomości: 
Pani 
Wiesława Mania 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów  

Rady Miejskiej w Mosinie  


