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DODATEK SPECJALNY

Diagnoza
W pierwszej części prezentacji przedstawione zostały źródła 

wzrostu dochodów własnych gminy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem lat 2006-2014.

Z danych (Rys.1) wynika, że przyrost dochodów z tytułu 
podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej wy-
nikających z rozbudowy firm, wyniósł tylko ok. 10% w czasie 
9 lat. Oznacza to, iż działalność gospodarcza rozwijała się  
w niewielkim stopniu. Owocem tego był przyrost podatków  
od gruntów o 328.000 zł i o 475.000 zł od powierzchni 
budynków. Przekładając to na inwestycje możliwe do zreali-
zowania, z wymienionych środków można by wybudować 
jedynie 250 metrów w pełni uzbrojonej drogi.

Zupełnie inaczej przedstawia się przyrost dochodów z tytułu 
udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 
PIT. Wyniósł on prawie 70% od roku 2006, a patrząc od 
roku 2003 ponad 100%. Przyrost (liczony dla średniej pensji) 
wyniósł prawie 9,8 mln zł, licząc od roku 2006 i 12,2 mln 
zł biorąc pod uwagę rok 2003. Jest to związane z napływem 
do gminy tysięcy nowych mieszkańców.

Wnioski z prezentacji
Biorąc pod uwagę stan rozwoju infrastruktury w gminie, 

jak i niezbędną rozbudowę szkół w Czapurach i w Krosinku, 
najszybszego przyrostu dochodów można dalej oczekiwać  
w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i przy-
bywaniem kolejnych mieszkańców. Są to osoby, które stać 
na kupno domu, czy mieszkania, bądź posiadają dochody 
pozwalające na zaciąganie kredytu hipotecznego.

Równolegle będą podejmowane prace zmierzające do po-
szerzania oferty inwestycyjnej dla działalności gospodarczej. 
Efekty prac będą jednak rozłożone w czasie. Znaczący przy-
rost podatków z tytułu nowoutworzonej działalności może 
powstać dopiero po kilku, czy kilkunastu latach.

Jeszcze później gmina będzie mogła czerpać zyski z tury-
styki. Działalność ta niesie ze sobą tak wielkie nakłady, że 
wymagana jest obecność firm prywatnych. Będziemy o nie 
zabiegali. 

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Możliwości rozwojowe Gminy Mosina 
- analiza kondycji finansów gminy

23 września 2015 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się debata poświęcona możliwościom rozwojo-
wym gminy – swoisty bilans zamknięcia/otwarcia nowej kadencji. Rozmawiano przede wszystkim o źródłach 
finansowania gminy, z akcentem położonym na dochody własne samorządu. 

W aktualnym numerze „Informatora Mosińskiego” przedstawiamy najważniejsze zagadnienia z prezentacji 
oraz najważniejsze uwagi z debaty, istotne uzupełnienia dokonane na stronach internetowych.
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Obszary chronione
Wielkim bogactwem przyrodniczym, ale i ograniczeniem dla 

rozwoju gminy jest występowanie dużych obszarów chronio-
nych i leśnych. Lasy zajmują około 37,5% powierzchni gminy. 

Na terenie Gminy Mosina znajduje się Wielkopolski Park 
Narodowy wraz z otuliną, funkcjonują Nadleśnictwa Babki  
i Konstantynowo. Zlokalizowany jest również Rogaliński 
Park Krajobrazowy oraz występują obszary Natura 2000.

Aquanet
Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ogranicza możliwości 

rozwojowe gminy na kilka sposobów. 
W pierwszym rzędzie poprzez funkcjonowanie strefy 

ochronnej ujęcia wody. Ogranicza ona rozwój działalności 
gospodarczej szeregiem restrykcji. W konsekwencji powstało 
mniej firm, które wolniej się rozwijają. Generuje to mniejsze 
wpływy do budżetu gminy oraz mniejszą ilość miejsc pracy. 
Strefa nakłada również zwiększone wymogi co do inwesty-
cji gminnych: odwodnienie ulic można poprowadzić tylko 
poprzez budowę kanalizacji deszczowej (nie ma możliwości 
odwodnienia powierzchniowego), drogi i ścieżki rowerowe 
muszą spełniać wyższe wymagania. Wiąże się to ze zwięk-
szonymi (w porównaniu do gmin sąsiednich) wydatkami na 
rozwój na przykład infrastruktury drogowej.

Z drugiej strony występują ograniczenia w rozwoju sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Decydujący głos ma firma Aquanet, 
który kieruje się swoimi kryteriami przy wyborze kolejności 
inwestycji. Gmina ma ograniczony wpływ na podejmowanie 
decyzji, co następuje w cyklu rocznym. Warte zaznaczenia 
jest, iż w przyjętym modelu funkcjonowania firmy, rozwój 
sieci przekłada się automatycznie na podniesienie ceny za 
wodę i odprowadzenie ścieków.

Wreszcie, Aquanet zajmuje kilkaset hektarów gruntów, które 
są wyłączone z innej działalności. To ograniczenie w pewnej 
mierze rekompensuje podatek od nieruchomości/budowli.

Obecne zagospodarowanie terenu
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-

strzennym nakładała na gminy obowiązek uchwalania planów 
szczegółowych. Zasadniczo ich nie realizowano – szczególnie 
w drugiej połowie lat 90., kluczowych dla rozwoju gmin 
sąsiednich. Brak planów doprowadził częściowo do chaosu 
urbanistycznego, co w zdecydowany sposób ograniczyło moż-
liwości wyznaczania stref działalności gospodarczej, które 
nie kolidowałyby z obszarami zabudowy mieszkaniowej. 

Obecnie zagospodarowanie nowych obszarów jest ograni-
czane powstałą rozproszoną zabudową. 

Szanowni Mieszkańcy,

23 września br. spotkaliśmy się w Mosińskim Ośrodku Kultury na debacie 
poświęconej możliwościom rozwojowym Gminy Mosina. To najważniejszy dziś 
Nasz wspólny temat. Nasz, czyli  władz samorządowych, a także Państwa – 
mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Od tego, czy gmina będzie się rozwijać, zależy 
jej kondycja gospodarcza, co z kolei w sposób istotny wpływa na komfort co-
dziennego życia w naszej Małej Ojczyźnie.

Zależy nam, tak jak i Państwu na jej rozwoju, na podniesieniu jej zamożności. 
Dlatego stoimy dziś przed decyzjami, jakie obrać ku temu właściwe kierunki, by 
nasze działania były efektywne, a wzrastające dochody w budżecie pozwalały na 
zaspakajanie w coraz większym stopniu Państwa potrzeb w zakresie inwestycji 
i usług publicznych. 

Punktem wyjściowym do dalszych decyzji jest obecny stan Gminy Mosina 
oraz występujące na jej terenie ograniczenia: obszary chronione, strefa ochrony 
ujęcia wody, a także powstała w latach poprzednich rozproszona zabudowa 
mieszkaniowa. Nasze obszary chronione to unikatowe walory przyrodnicze, 
które są także atutem gminy. To Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park 
Krajobrazowy, lasy i piękne jeziora. Zapewne te właśnie walory sprawiły, że 
część naszych mieszkańców wybrała Gminę Mosina jako swoje miejsce na ziemi, 

miejsce zamieszkania. Zależy nam, by nasze dalsze działania nie zakłóciły naturalnego krajobrazu, który jest także dla nas 
szansą na przyszłe profity z rozwoju usług turystycznych.   

Zapraszam Państwa do zapoznania się z możliwościami Gminy Mosina w zakresie wzrostu dochodów budżetowych, a także 
z naszą wizją kierunków dalszego jej rozwoju. W sposób szczególny zapraszam tych z Państwa, którzy nie wzięli udziału we 
wrześniowej debacie. Czekamy na Państwa opinie, uwagi i pomysły. 

Każdy głos w tej sprawie jest dla nas bardzo ważny! 

Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Ograniczenia rozwoju Gminy Mosina
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Wydatki w latach 2003-2014

W kolumnie drugiej ujęte są kwoty pomniejszone o zacią-
gnięte zobowiązania (emisja obligacji, zaciąganie pożyczek) 
i powiększone o kwoty spłat pożyczek i wykupu obligacji. 
Pokazuje to wielkość środków przeznaczonych na inwestycje, 
gdyby gmina nie zaciągała, ani nie spłacała zadłużenia. Kwota 
przypisana dla każdego roku oddaje rzeczywistą zdolność 

inwestycyjną gminy.
W latach 2003-2014 łączne wydatki wyniosły 740.279.684,25 

zł, w tym wydatki inwestycyjne (z pominięciem środków na 
zaciąganie/spłatę zadłużenia) – 121.929.620,74 zł. Oznacza 
to, iż średni udział wydatków majątkowych do wydatków 
ogółem wyniósł w tym okresie 16,47%. 
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Zadłużenie w latach 2003-2014
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W tabeli dokonano zestawienia szeregu danych dla części 
gmin powiatu poznańskiego, w jakiejś mierze podobnych cha-
rakterem do Gminy Mosina. Wyłączono Luboń i Puszczykowo, 
gdyż są to gminy miejskie. Podobnie nie ujęto najbogatszych 
gmin powiatu – Tarnowa Podgórnego i Suchego Lasu, aby 
nie zawyżały średnich wskaźników. Wśród przedstawionych 
9 gmin znajdują się za to bogate gminy sąsiednie Kórnik czy 
Komorniki, jak i ubogi Kostrzyn Wielkopolski.

Zestawiono najświeższe (w czasie przygotowywania mate-
riałów do debaty) dane GUS z roku 2013. 

Listę gmin ułożono według wskaźnika wydatków budże-
tu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (kolumna 
trzecia). Okazuje się, że wśród wymienionych gmin, Mosina 
zajmuje przedostatnie miejsce wyprzedzając jedynie Kostrzyn 
Wielkopolski. Większe wydatki mają nie tylko Kórnik czy 
Komorniki, ale i Pobiedziska czy Stęszew. 

Po uśrednieniu wydatków na jednego mieszkańca przed-
stawionych gmin okazuje się, iż Mosinianinowi brakuje do 
średniej ok. 440 zł (2548 zł wobec średniej 2985 zł). Oznacza 
to, iż w skali budżetu brakuje ok. 13.000.000 zł, aby Gminę 
Mosina uznać za „średniaka”. A i tak w tabeli Mosina prze-
skoczyłaby jedynie Stęszew, zrównując się z Pobiedziskami. 

To pokazuje skalę zapóźnienia w rozwoju Gminy Mosina 
widoczną tym bardziej w zestawieniu z danymi z roku 1995r. 
Wówczas ukazała się analiza samorządowego miesięcznika 
branżowego „Wspólnota”. Wśród wielu zestawień umieścił 
on takie, które pokazywało udział dochodów własnych gmi-
ny w całym budżecie. Wówczas Mosina zajęła 10 miejsce  
w skali całego państwa.

Analizując kolejne elementy tabeli okazuje się, iż udział 
dochodów z PIT w dochodach własnych jest procentowo 
wyższy od średniej.  

Porównanie wydatków/dochodów z innymi gminami

KÓRNIK KOMORNIKI DOPIEWO CZERWONAK

BUK POBIEDZISKA STĘSZEW KOSTRZYN
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W trzech tabelach zostały rozpisane podatki od nierucho-
mości od roku 2006 do 2014. Kwoty uzyskanych środków 
przyrastają, ale rośnie również stawka podatkowa. Dla uzy-
skania wspólnego mianownika analizowanych danych, do-
konano obliczeń powierzchni gruntów czy obiektów w po-
szczególnych latach. W roku 2006 było niecałe 4,5 milionów,  
a w roku 2014 jest niecałe 5 milionów metrów kwadratowych 
gruntów, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

Przyrost powierzchni gruntów, jeżeli chodzi o dzia-
łalność gospodarczą wyniósł niecałe 40 ha, inaczej jest 
to tylko 8,90% więcej w porównaniu do powierzchni  
z 2006. Oznacza to, iż podatek od gruntów pod 
działalność gospodarczą w czasie 9 lat zwięk-
szył się tylko o 328 tysięcy zł. Licząc według stawek  
z roku 2014, dodana wartość podatku pozwala na zbudowanie 

jedynie 100 metrów w pełni uzbrojonej drogi. 
Analizując podatek od nieruchomości od budynków pod 

działalność gospodarczą w okresie od roku 2006 do roku 
2014, rośnie kwota podatku od nieruchomości, jak i staw-
ka podatkowa. Obliczając jednak przyrost zabudowanej po-
wierzchni podległej opodatkowaniu okazuje się, że przyrosło 
tylko 22 tys. metrów kw., co stanowi wzrost tylko o 11,78%. 
Podatek liczony od wzrost tej powierzchni według stawek 
podatku obliczony w roku 2014 to jest niecałe pół miliona. 
Tyle gminie przyrosło powierzchni budynków pod działalność 
gospodarczą w czasie 9 lat. Jest to równowartość 150 metrów  
w pełni uzbrojonej drogi. To pokazuje stan zapóźnienia rozwoju  
w porównaniu z gminami sąsiednimi. 

Podatek od nieruchomości-budowli płynie zasadniczo od 
firmy Aquanet. 

Podatki od nieruchomości – działalność gospodarcza
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Dochód gminy – udział w PIT

Przedstawiona tabela pokazuje okres od roku 2006 do roku 
2014. W kolumnie 3 pokazana została wielkość środków, jaka 
wpływała każdego roku do budżetu gminy z tytułu udzia-
łu gminy w podatku PIT. Uwzględniono w tabeli zmienne  
w postaci średniej pensji krajowej oraz wskaźnika procento-
wego udziału gminy w podatku PIT.

Biorąc pod uwagę dochód gminy w roku 2006, a także: jaka 
była średnia pensja w tym roku oraz udział gmin w PIT, można 
przyjąć, że na terenie gminy mieszkało 11.044 mieszkańców, 
którzy zarabiali średnią krajową. Ich łączny wkład do budżetu 
gminy wynosił ponad 9,5 mln zł.

W roku 2014 dochody gminy z tytułu udziału w PIT wynio-
sły prawie 24 mln zł. Uwzględniając wielkość średniej pensji 
krajowej oznacza to, iż na terenie gminy zameldowanych jest 
statystycznie 18.700 osób zarabiających średnią krajową. 
Wskazany przyrost świadczy o tym, iż pensja zameldowa-
nych wzrastała statystycznie szybciej niż średnia krajowa. 
W jeszcze większym stopniu przyrost dochodów gminy  
z udziału w PIT spowodowany jest rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego i napływem nowych mieszkańców, co będzie 
pokazane na stronie obok. 

Tabela przedstawia źródła przyrostu dochodów własnych gminy z tytułu podatków od nieruchomości od działalności 
gospodarczej oraz udziału w podatku PIT. W jednoznaczny sposób można stwierdzić, iż względny przyrost zamożności 
gmin wynika z napływu nowych mieszkańców.

Przyrosty wybranych dochodów gminy
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Tabela przedstawia dane dotyczące wielkości populacji 
mieszkańców Gminy Mosina w roku 2000 i porównawczo 
na początku lipca 2015. W roku 2000 gmina liczyła 23.320 
osób na stałe zameldowanych, a na początku roku 2015 
29.704. Szczególnie interesujące jest zestawienie danych  
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Uwagę zwraca przede wszystkim ujemny bilans dla roczni-
ków między 17-19 i 20-24 rokiem życia w kontekście wzrostu 
całej populacji gminy. Średnio dla każdego roku w przedziale 
17-24 roku życia ubyło 100 mieszkańców. W przedziałach 
młodszych roczników widzimy wzrost lub mniejszy spadek. 
Wynika on z napływu nowych mieszkańców, szczególnie mło-
dych rodzin z dziećmi lub którym dzieci się dopiero rodziły.

Dowodem na to jest gwałtowny przyrost mieszkańców  
z przedziału 25-39 lat, o niecałe 3.000 osób. W mniejszym, 

choć i tak znaczącym stopniu, podobne zjawisko dotyczy 
kolejnych przedziałów wiekowych. Cały wzrost udziału   
w PIT bierze się właśnie ze wzrostu demograficznego, ge-
neralnie spowodowanego przez migrację i to jest wzrost od 
23.320 do niecałych 30 tys. mieszkańców. Gdyby nie było 
tego przyrostu, to można byłoby przyjąć, że w rocznikach od 
urodzenia do 24 roku życia gmina miałaby przynajmniej 100 
osób mniej w roczniku, co oznacza, że w gminie byłoby mniej  
o około 2 i pół tysiąca mieszkańców w tej grupie wiekowej. 

Analizując całościowo, bez nowych mieszkańców oraz  
z uwzględnieniem regresu demograficznego w rocznikach od 
0 do 24 roku życia, dziś Gmina Mosina liczyłaby ok. 21.000. 

Wzrost ilości mieszkańców, przekładając to na udział do-
chodów w PIT, daje gminie znaczące środki na inwestycje. 

Demografia Gminy Mosina
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Źródłem finansowania wydatków są również środki ze-
wnętrzne. Potrzeba jednak właściwej perspektywy znacze-
nia pieniędzy z dotacji czy dofinansowania dla budżetu  
i rozwoju gminy. W istocie o zamożności gminy świadczy 
wielkość środków, jaką samorząd jest w stanie wygenerować 
na inwestycje z własnych dochodów. To jest istotny wskaźnik 
świadczący o zasobach gminy.

Środki zewnętrzne, z dotacji unijnych czy krajowych, to 
ważny, ale to tylko dodatek do budżetu gminy. Można to 
porównać do prezentu, jaki otrzymują mieszkańcy gmin. 
Każdy się cieszy, może to wzmocnić budżet, ale nikt racjo-
nalny nie uznaje tego za podstawę własnego rozwoju. To 
rzecz, o którą jak najbardziej warto zabiegać, ale tak napraw-
dę bogactwo bierze się z pracy wspólnoty samorządowej,  
z dochodów gminy, a nie z prezentów, które samorząd może, 
ale nie musi otrzymać. Unia Europejska w perspektywie lat 

2014-2020 inaczej rozkłada akcenty na dystrybucję środków 
niż dotychczas. W pierwszym rzędzie wobec pierwszych za-
łożeń dokonano przesunięcia ok. 20 miliardów złotych ze 
sfery rolnictwa i obszarów wiejskich do funduszu spójności. 
Decyzja o przesunięcie rodzi szereg konsekwencji. Najważniej-
szymi są dalej niepełne dopłaty do rolników jak i radykalne 
obniżenie budżetu dla rozwoju obszarów wiejskich, z których 
w największym stopniu korzystały gminy. 

Dodatkowym ograniczeniem jest w przypadku wielu działań 
konieczność powiązania projektu z powstaniem i później 
utrzymaniem przez wiele lat miejsc pracy. Przy takim po-
dejściu, nie ma racjonalnego uzasadnienia do pozyskiwania 
tych środków, ponieważ utrzymywanie tego miejsca pracy, 
gdyby tym miała się zająć gmina, kosztowałoby więcej, niż 
te środki, które można pozyskać. 

Dofinansowanie zewnętrzne

O co gmina będzie się starała
Gmina będzie szukała wsparcia w postaci środków zewnętrz-

nych przy rozbudowie szkół podstawowych w Czapurach 
(UE i prywatny inwestor) i Krosinku (UE). Będzie zabiega-
ła o środki na budowę hali widowiskowo-sportowej przy  
ul. Krasickiego w Mosinie (Urząd Marszałkowski) oraz basenu 

(Urząd Marszałkowski, UE, PFRON). Gmina będzie kładła 
nacisk na budowę dróg („schetynówki”, UE), jak i wodociągów 
i kanalizacji deszczowej (UE, pożyczki częściowo umarzalne  
z WFOŚiGW). Istotną pozycją będą również zadania mniejsze, 
w tym nieinwestycyjne (UE). 
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Kolejność nie jest przypadkowa. To jest kolejność szybkości 
pozyskania środków:

1. Udział w PIT
2. Podatek od nieruchomości
3. Rozwój turystyki 
1. Na przyrost dochodów z PIT w gminie wpływają 
trzy zasadnicze czynniki

1a. Wzrost ilości mieszkańców. 
Na terenie gminy znajdują się dwa obszary zabudowane 

bardziej ściśle, które posiadają wielki potencjał rozbudowy: 
Krosno i Czapury. W Krośnie będzie rozwijało się budow-
nictwo wielorodzinne, szeregowe i jednorodzinne. Zauwa-
ża się również zjawisko zagęszczania zabudowy poprzez 
powstawanie domów jednorodzinnych, dwulokalowych.  
W Czapurach, w północnej części miejscowości, przy granicy  
z Poznaniem, będzie rozwijało się budownictwo wieloro-
dzinne. 

Dokonano analizy dla niezainwestowanych jeszcze obszarów 
Krosna wraz z Krosinkiem, na terenach, które mają plany 
miejscowe na zabudowę mieszkaniową, albo co do których: 
jest zapis w studium uwarunkowań; wydano warunki zabu-
dowy; samorząd posiada wiedzę, że właścicielami gruntów 
są inwestorzy, którzy takie wnioski będą składali. Z analizy 
wynika, iż w perspektywie 8-20 lat przybędzie między 6  
a 7,5 tys. mieszkańców. 

W północnej części Czapur, zgodnie z obecnie wydanymi 
warunkami zabudowy, przybędzie ponad 1.000 mieszkań. 
Potencjalnie ich liczba może się zwiększyć do ok. 1.600, co 
oznacza przyrost ok. 5.000 mieszkańców.

1b. Istotną sprawą jest wywołanie procesu migracji, 
owocem którego będzie napływ do Gminy Mosina 
coraz zamożniejszych mieszkańców. 

Mają oni wyższe dochody, co bezpośrednio przekłada się na 
większy PIT i zwiększone dochody gminy. Wywołanie tego 
efektu będzie możliwe poprzez podjęcie działań w kierunku 
podniesienia atrakcyjności zamieszkania.

Gmina będzie podejmowała działania w trzech podstawo-
wych zakresach: zapewnienia podstawowych usług przed-
szkolno-oświatowych, budowy bazy rekreacyjno-sportowej, 
rozwoju komunikacji.

A. Usługi oświatowe.
Samorząd kończy budowę II etapu szkoły przy ul. Krasickiego 

w Mosinie. Ale już teraz tyle dzieci znajduje się w obwodzie 
szkolnym Krosno, iż w momencie oddania tego budynku i tak 
uczniowe będą przychodzili częściowo na 2 zmiany. Mając 
na względzie spodziewany napływ nowych mieszkańców już 
teraz trzeba myśleć o budowie III etapu. Gdyby jednak został 
wybudowany III etap, to wtedy powstałby gigantyczny obiekt, 
gdzie warunki nauki byłyby nie do przyjęcia. W związku  
z tym warto traktować obszar Krosna i Krosinka jako jeden. 
W konsekwencji po rozbudowaniu szkoły w Krosinku można 
zmienić obwody szkolne tak, żeby przyjąć dzieci z Krosna, od 

strony Krosinka do szkoły w Krosinku. Jeżeli chodzi o sieć 
przedszkoli, obecnie te potrzeby są zaspokojone, co więcej 
są wolne miejsca w gminnych publicznych przedszkolach. 

B. Budowa bazy rekreacyjno-sportowej.
Wielkim wyzwaniem jak i potrzebą jest budowa hali widowi-

skowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie. Marzeniem 
Mosinian od 40 lat, a już teraz standardem atrakcyjnych gmin 
jest pływalnia. Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie 
środków z Urzędu Marszałkowskiego na halę, co do base-
nu będą czynione starania o dofinansowanie przez PFRON  
(w Mosinie znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy), Urząd Marszałkowski i Unię Europejską. Istotnym 
dodatkiem jest rozbudowywana sieć większych czy mniejszych 
obiektów, w których można znaleźć usługi fitness, siłownie.

C. Rozwój komunikacji.
Tworzona jest koncepcja koncepcja Kolei Metropolitarnej. 

Po wdrożeniu, pociągi w godzina szczytu – porannych i po-
południowych, będą kursowały co pół godziny w I etapie. 
Samorząd rozwija rozbudowę sieci komunikacji gminnej, która 
zostanie wzbogacona o jedną linię w kierunku na Krajkowo, 
Baranówko, Baranowo, Sowinki, Sowiniec.

Napływ nowych mieszkańców, migracja osób zamożniej-
szych ma sens w kontekście wzrostu dochodów z udziału 
w PIT. Gmina będzie podejmowała różnorakie działania ce-
lem zachęcenia do zameldowania. Trwają przygotowania do 
utworzenia karty mieszkańca – zniżki w opłatach za usługi 
gminne (komunikacja, przyszła pływalnia, obiekty sportu  
i rekreacji, inne).

Działania nakierowane na przyrost dochodów z PIT niosą 
ze sobą elementy ryzyka. Z jednej strony są to wahania ko-
niunktury gospodarczej. Spadek koniunktury oznacza niższe 
dochody mieszkańców, co w konsekwencji przełoży się na 
mniejsze wpływy do budżetu z tytułu udziału w PIT. Może 
dojść do sytuacji, w której gmina nie zrealizuje zaplanowanych 
dochodów z PIT i będzie musiała zmniejszyć zakres inwesty-
cji. Potencjalny przyrost dochodów może być szybki, ale jest 
to związane z odpowiednio wielkim ryzykiem zachwiania 
budżetu w czasie dekoniunktury.  

Innym elementem jest konieczność rozbudowy infrastruktury. 
Najbardziej optymalny wydaje się model, w którym deweloper 
sam dokonuje rozbudowy infrastruktury, jak ma to miejsce 
w Czapurach (lepsza będzie przyszła lokalizacja na północy 
Czapur, niż obecna nad Głuszynką). W Krośnie to gmina 
zasadniczo wykonuje wszelkie inwestycje infrastrukturalne. 

PERSPEKTYWY ROZWOJU
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2. Podatek od nieruchomości

Z wcześniej dokonanych analiz wynikało, iż udział docho-
dów z tytułu podatku od nieruchomości od działalności go-
spodarczej jest nieproporcjonalnie niski, w porównaniu do 
podatków z tytułu udziału w PIT. 
Podejmowanych będzie szereg działań dla wzrostu wpływów, 
głównie poprzez zwiększenie ilości podmiotów gospodarczych 
działających na terenie gminy. 

2a. Promocja istniejących terenów inwestycyjnych.
Obecnie gmina zasadniczo prawie nie posiada terenów, 

które może przeznaczyć pod działalność gospodarczą.  
W związku z tym, urząd nawiązuje kontakt z właścicielami  
gruntów, którzy są pytani, czy zechcieliby go sprzedać i na-
stępnie, czy zamierzają wyrazić zgodę na to, żeby informację 
o tym przekazywać potencjalnym inwestorom. Urząd ułatwia 
nawiązywanie kontaktów i następnie sprzedaż inwestorom 
gruntów tak, żeby mogły powstać nowe firmy. 

2b. Obniżki podatków.
Samorząd będzie rozważał sprawę obniżek stawek w po-

datku od obiektów działalności gospodarczej, jako elementu 
zachęty dla inwestorów.

2c. Uchwalanie planów miejscowych.
W gminie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które określa szereg obsza-
rów działalności gospodarczej. Dla części z nich nie wywołano 
planów miejscowych. Samorząd podejmuje działania celem 
wywołania planów dla obszarów Borkowic-Bolesławca, Mosi-
ny (w rejonie ul. Leśmiana), Krosna-Drużyny (po zachodniej 
stronie drogi). Trwają ostatnie prace przed przedłożeniem 
Radzie Miejskiej projektu planu miejscowego dla terenu 
usług hotelarsko-gastronomiczno-turystycznych w Krosin-
ku. W Krośnie samorząd będzie przystępował do częściowej 
aktualizacji planu miejscowego dla centrum miejscowości, 

z zamiarem nasycenia w większym stopniu usługami. Zostanie 
zaktualizowany plan miejscowy dla Krosinka (część zabu-
dowany mieszkaniowej), gdzie w planie zostanie wskazany 
teren działalności gospodarczej na granicy z Mosiną (2,5 ha).

2d. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego.

Trwa procedura zmiany studium uwarunkowań. W pierw-
szym rzędzie rozważany jest obszar w rejonie Świątnik. 
Pierwotnie propozycja zakładała wprowadzenie każdej 
działalności gospodarczej, która znacząco nie oddziaływuje 
na środowisko. Miałyby to być centra logistyczne i maga-
zynowe. Po konsultacjach przeprowadzonych w Mieczewie  
i Świątnikach rozważana jest koncepcja wprowadzenia usług 
hotelarskich, gastronomicznych, turystycznych, rekreacji  
i sportu uzupełnionych przez zabudowę rozproszoną od strony 
Rogalina i wskazaniem niewielkiego obszaru działalności 
gospodarczej.

Rozważana jest również sprawa ulokowania usług w zieleni 
na części terenów działkowców, od strony Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. WPN wstępnie wyraził zgodę na takie 
przeznaczenie gruntów, na których mogłaby być również 
zlokalizowana stacja benzynowa.

Można wskazać kilka elementów ryzyka. Pozyskanie ko-
lejnych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność gospodarcza jest w cza-
sie wydłużona. Procedura uchwalania planów zwykle trwa 
kilka lat. Łatwiej mieszkańcom kupić pojedyncze domy czy 
mieszkanie w bloku, niż firmie zainwestować kilka czy kil-
kanaście milionów złotych w obiekt. Dochody gminy z tego 
tytułu znacząco wzrosną później, być może już po okresie 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Dodatkowo, w związku z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bądź wskazaniem nowych obszarów, wiąże się ryzyko 
powstania konfliktów społecznych. Brak uchwalonego w II 
poł. lat 90. planu miejscowego dla rejonu ul. Gałczyńskiego 
w Mosinie dziś rodzi konflikty wynikające z sąsiedztwa ob-
szarów działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej. 
Osobną sprawą są kontrowersje wokół sprawy zagospoda-
rowania rejonu Świątnik. Zauważyć trzeba, iż spodziewane 
owoce pracy podejmowanej dla przyciągania inwestorów 
zewnętrznych, będą niestety mniejsze, niż gdyby tę pracę 
podjęto 20 lat temu, jak to uczyniły zamożniejsze gminy 
Powiatu Poznańskiego. Firmy dające największe dochody  
z podatku od nieruchomości już się ulokowały. Mosina teraz 
może zabiegać o firmy mniejsze. Wysiłek samorządu będzie 
z przyczyn obiektywnych mniej efektywny. 
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3. Turystyka

Trzecim elementem rozwoju, najbardziej rozłożonym w cza-
sie, jest turystyka. Gmina Mosina posiada wiele atrakcji, jak 
pałac w Rogalinie, Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński 
Park Krajobrazowy, kąpieliska: nad Jeziorem Łódzko-Dyma-
czewski czy rozwojowe na „gliniankach” na Pożegowie. To 
wszystko znajduje się na terenie gminy, ale żeby zbudować 
infrastrukturę w oparciu o opisane zasoby, to wymaga cza-
su. Przede wszystkim należy wyznaczyć nowe tereny, aby 
wskazać miejsca do zainwestowania. I tak jest procedowany 
plan zagospodarowania przestrzennego dla części Krosinka, 
gdzie może powstać kompleks hotelowo-rekreacyjny. Nie 
ma planu miejscowego dla terenu „glinianek” – usługi re-
kreacyjne. Dalej, w Baranówku w studium uwarunkowań 
określono teren usług rekreacyjnych dla części terenu, gdzie 
się mówiło, że będzie pole golfowe. Jest potrzeba wywołania 
planu miejscowego. W trakcie opracowania jest nowe studium,  
w których po dyskusjach w Mieczewie i Świątnikach rozwa-
żana jest kwestia wyznaczenia obszarów od strony Mieczewa 
na usługi hotelarskie, działalność rekreacyjną.

Gdyby gmina miała inwestować w turystykę, to ją na to 
nie stać. To zasadniczo sfera aktywności firm większych czy 
mniejszych, mosińskich czy spoza Mosiny, wszystkich, które 
będą chciały. To niesie ze sobą wielkie nakłady. Efekt dla 
gminy w postaci podatków będzie bardzo odległy w czasie.

Gmina i tak będzie ponosiła nakłady w związku z infra-
strukturą sieciową (kanalizacja, woda) czy drogami. Będą 
one znaczne przy relatywnie niskim zwrocie w podatkach, 
i to bardzo odległym w czasie. 

Założenia rozwojowe

W prezentacji dokonano analizy uwarunkowań zewnętrz-
nych, źródeł dochodów własnych gminy oraz uwarunko-
wania planistyczne. Przekładając te założenia rozwojowe  
w kontekście wzrostu dochodów gminy, można mówić  
o trzech perspektywach. 

W pierwszym rzędzie, to jest czas kilku najbliższych lat, 
kiedy gmina może starać się o nowych mieszkańców i o to, 
żeby zwiększać dochody z tytułu udziału w PIT. Kolejna 
sprawa, rzecz rozłożona na 5-10 lat, to kwestia pozyskania 
firm, które w znaczący sposób zwiększą podatek od nieru-
chomości. Rzeczą zupełnie odległą, w perspektywie ponad 
10 lat, jest kwestia dochodów z turystyki.  

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu punkt wyjścia do dyskusji, do rozmów. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju pomysły, które wzbo-
gacą perspektywę. Zasadniczą troską nie jest to, na które zadania inwestycyjne wydawać środki gminne, lecz jak pomnażać 
dochody gminy, aby budować to, o czym wszyscy marzymy.

Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

zastepca.burmistrza@mosina.pl
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W czasie debaty po przedstawieniu prezentacji pojawiły się interesujące głosy w dyskusji. Najciekawsze wnioski czy uwa-
gi zostaną przedstawione niżej. Bardzo ważnym uzupełnieniem debaty jest wykres, jaki na stronie http://czasmosiny2.
pl/?p=1435 umieściła Małgorzata Kaptur, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Refleksje po prezentacji

Dane z wykresu zostały naniesione do tabeli ze str. 3. W konsekwencji uzyskane zostały dane, co do rzeczywistych moż-
liwości wydatkowania środków na inwestycje, po odjęciu kwoty z zaciąganego/spłacanego długu oraz po odjęciu środków 
ze sprzedaży gruntów. 

Okazuje się, że w latach 2007, 2010, 2011 oraz 2013 gminę stać było na inwestycje o wartości tylko kilku procent wiel-
kości całego budżetu. Zupełnie źle przedstawiał się budżet w roku 2006, kiedy to na inwestycje wydano jedynie niecałe 
0,5 proc. całego budżetu.

Z wykresu przedstawionego przez Małgorzatę Kaptur, Przewodniczącą Rady Miejskiej, wynika również, że coraz trud-
niej uzyskać znaczące kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Wynika to z gorszej koniunktury niż w latach 2004-2009, jak  
i przede wszystkim z tego, iż z upływem czasu w posiadaniu gminy zostają grunty mniej atrakcyjne. Tym bardziej wzrasta 
koniecznosć zwiększenia dochodów gminy z tytułu PIT i podatków od nieruchomości. 
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Halina Kuhnke, Piotr Wilanowski, Maria (nazwisko nieznane)
Zwrócenie uwagi na estetykę gminy. Gmina mogłaby być 

inicjatorem działań społecznych upiększających otoczenie. 
Podniesiona została kwestia zatrudnienia architekta krajo-
brazu.

Inwestowanie w estetykę gminy może być bardzo istotnym 
elementem przyciągającym do gminy nowych, zamożniejszych 
mieszkańców, zwiększających dochody gminy z tytułu udziału 
w PIT.

Gmina Mosina zatrudni na początku roku 2016 architekta 
krajobrazu. Będą podejmowane inicjatywy aktywizujące spo-
łeczności lokalne w tym zakresie.

Arkadiusz Cebulski
Zwrócenie uwagi na zachęty dla mosińskich przedsiębior-

ców, aby rozwijali swoje firmy. 
Gmina Mosina proponuje na rok 2016 obniżenie stawek 

od środków transportowych i podatku od nieruchomości dla 
wszystkich, którzy funkcjonują na terenie gminy.

Jacek Rogalka
Wskazanie na udrożnienie drogi 430 do Poznania, jako 

warunek konieczny dla zniesienia bariery komunikacyjnej.
Gmina Mosina w czasie konsultacji w roku 2015 wskazała 

na konieczność poszerzenia (do 4 pasów) odcinka drogi 430 
między ostatnim zjazdem z Puszczykowa a rozwidleniem dróg 
w Luboniu, jako najbardziej uciążliwego. Zwróciła się również 
o powtórne przeanalizowanie poszerzenia drogi z Mosiny do 
ostatniego zjazdu z Puszczykowa, gdyż projektanci wycofują 
się z pierwotnej koncepcji 4 pasów na tym odcinku.

Maria (nazwisko nieznane)
Zwrócenie uwagi, że bardzo ważnym aspektem jest jakość 

urbanistyczna miejsca, w którym dana osoba chciałaby się 
osiedlić, zachowanie ładu urbanizacyjnego, jeżeli chodzi  
o zabudowę mieszkaniową. Istotne jest niemieszanie zabudowy 
wielorodzinnej, szeregowej, wolnostojącej i rezydencjonalnej.

Gmina Mosina przystępując do uchwalania planów miej-
scowych będzie dbała o ład urbanizacyjny. Rozwój zabudowy 
wielorodzinnej przewidziany jest jedynie w Krośnie i Czapurach.

Marcin Ługawiak
Wskazanie, że gmina powinna się skupić na podnoszeniu 

jakości własnych zasobów – doświadczenia i kwalifikacji. Jest 
to sposób na zwiększanie zamożności, przez co dochodów 
gminy z tytułu udziału w PIT.

Gmina może podejmować tego rodzaju działania w ograni-
czonym zakresie. Ma wpływ na jakość nauczania w szkołach 
podstawowych i gimnazjach. Pozostaje jednak bez wpływu na 
dalsze etapy nauczania i ewentualnych studiów. Mosina nie 
jest ośrodkiem akademickim. 

Mikołaj Pietraszak-Dmowski
Wskazanie, że bardzo wiele terenów zostało przekształconych 

na budowlane, a nadal właściciele nie płacą tam podatków od 
nieruchomości, a podatek rolny. Propozycja przeprowadzenia 
debaty poświęconej rozwojowi sieci drogowej.

Gmina będzie weryfikowała podstawę opodatkowania. Pro-
pozycja debaty poświęconej rozwojowi sieci drogowej jak naj-
bardziej wpisuje się w politykę konsultacji społecznych, jakie 
władze przeprowadzają na najważniejsze tematy. 

Wnioski z debaty po dokonaniu prezentacji:
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Na terenie gminy Mosina zameldowanych jest już bli-
sko 30 tysięcy mieszkańców. Szacuje się jednak, że ich 
liczba jest o wiele większa. Jeśli mieszkasz na terenie 
gminy Mosina, ale jesteś zameldowany w innym miejscu 
i nie wskazałeś, że chcesz, by Twój podatek trafił do 
Mosiny, to wspiera on rozwój innego miasta.Warto to 
zmienić. Jest to bardzo proste i nic nie kosztuje. Pła-
cąc podatek zgodnie z miejscem zamieszkania, Twoje 
podatki będą służyły rozwojowi naszej Gminy. Czy 
wiesz, że w 2014 roku udział podatku dochodowego 
PIT od osób fizycznych w dochodach Gminy Mosi-
na wyniósł 28%? Oznacza to, że w kwocie dochodów  
w wysokości 88 mln zł, blisko 24 mln stanowiły wpływy  
z podatku dochodowego od mieszkańców. 

Dzięki podatkowi od osób, które zdeklarowały miejsce 
zamieszkania w Gminie Mosina uzyskano dodatkowe 
środki m.in. na budowę dróg, chodników, oświetlenia, 
rozbudowę oferty rekreacyjno-sportowej i kulturalnej. 

Jeżeli przyjmujemy, że każda dodatkowa osoba wska-
zująca w zeznaniu podatkowym naszą gminę przekaże 
około 3.000 zł podatku, to ile osób musi przekazać 
podatek aby:
- wybudować 1 km chodnika? – 60 osób,
- wybudować 1 km ścieżki rowerowej? – 50 osób,
- wybudować 1 km drogi? – 1.000 osób, 
- posadowić 1 słup oświetleniowy? – 2 osoby,
- opłacić rocznie utrzymanie 1 dziecka w przedszko- 
   lu? – 3 osoby,
- opłacić rocznie utrzymanie 1 ucznia w szkole? – 2 osoby.

Jeśli chcesz, aby poprawiała się infrastruktura dro-
gowa i komunikacyjna, aby Twoje dzieci uczyły się  
w nowoczesnych i przyjaznych obiektach oświatowych, 
rozwijały pasje na zajęciach kulturalno-rekreacyjnych 
– przekaż swój podatek dochodowy dla Gminy Mosina, 
miejsca, w którym mieszkasz. 

Płać podatek w Mosinie
- wspieraj rozwój miejsca, w którym mieszkasz

Urząd Miejski w Mosinie
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

tel. 61 8109 500, fax. 61 8109 558
um@mosina.pl, mosina.pl
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