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Protokół nr 39/22 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 
Raźny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż przedmiotem  posiedzenia jest podjęcie 
uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2021 
rok. Jednocześnie między innymi poinformował, iż Komisja Rewizyjna obradować będzie 
w  składzie czteroosobowym, uzasadniając przy tym brak udziału w posiedzeniu jednego 
z  członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi prowadzącego 
obrady Andrzeja Raźnego dotyczącej braku dostępu członków Komisji Rewizyjnej do sieci 
internetowej. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny między innymi zwrócił uwagę, iż członkowie Komisji 
Rewizyjnej otrzymali stosowne dokumenty w zakresie tematyki posiedzenia, w tym uchwałę  
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2022 r., która pozytywnie, bez uwag 
oceniła wykonanie budżetu Gminy Mosina za 2021 rok. Jednocześnie wskazał na procedury 
absolutoryjne związane z udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium dla Burmistrza 
Gminy Mosina. Następnie omówił treść projektu opinii wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021. 
W trakcie tego wystąpienia Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję 
odnośnie wydatków niewygasających na koniec 2021 roku zatwierdzonych uchwałą Rady 
Miejskiej w Mosinie, z nieprzekraczalnym terminem wykonania do 30 czerwca 2022 roku. 
W  wyniku tej dyskusji podjęto decyzję o zmianie treści punktu 6 opinii Komisji Rewizyjnej 
w  sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021, który odnosi się do wydatków 
niewygasających. 
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana 
Cynka, radny Jan Marciniak oraz Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Radny Jan Marciniak przedstawił swoje stanowisko w sprawie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2021 rok. W trakcie tej wypowiedzi między 
innymi przedstawił swoją opinię na temat kompetencji i możliwości burmistrza w procesie 
tworzenia i wykonania budżetu, nadanych przez ustawodawcę. Jednocześnie między innymi 
odniósł się do braku realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w budżecie 
Gminy Mosina na rok 2021 oraz do wprowadzania w ciągu roku bieżącego zmian 
budżetowych, a także do konieczności podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały 
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego, wskazując przy tym na dylematy związane z podjęciem wyżej 
wymienionej uchwały. Zwrócił również uwagę na możliwości radnych odnoszące się 
do uchwalania budżetu, informując przy tym o działaniach podjętych w tym zakresie przez 
Klub Radnych „OdNowa” oraz wskazując na potrzebę prowadzania dyskusji w zakresie 
planowania budżetu. Ponadto między innymi przedstawił jak w jego ocenie należy 
podchodzić do realizacji poszczególnych zadań i wydatków ujętych w budżecie Gminy 
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Mosina, odnosząc się przy tym do sposobu realizacji przez Burmistrza Gminy Mosina zadania 
inwestycyjnego dotyczącego montażu progów zwalniających/wyniesionych przejść dla 
pieszych w rejonie pl.  20 Października w  Mosinie. Następnie między innymi wyraził swoją 
opinię w sprawie braku realizacji wniosku Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
dotyczącego przekazywania przez Burmistrza Gminy Mosina informacji na temat realizacji 
poszczególnych inwestycji. Jednocześnie odniósł się do otrzymywanych materiałów 
dotyczących wynagrodzeń w  jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina, wskazując przy 
tym między innymi na potrzebę zaktualizowania otrzymanych materiałów dotyczących 
wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie. Następnie między innymi zwrócił 
uwagę, iż w wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2021 jest gro zadań, z niskim 
lub zerowym wykonaniem, które zostały przeniesione do realizacji na rok 2022. 
Podsumowując swoją wypowiedź, wskazał na dylemat związany z udzieleniem Burmistrzowi 
Gminy Mosina absolutorium. Jednocześnie między innymi wyraził pozytywną opinię na 
temat formy sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok 
oraz na temat udzielonych odpowiedzi na zadane przez niego pytania do ww. sprawozdania. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Jana 
Marciniaka dotyczącej między innymi zadań niewygasających oraz braku realizacji wniosku 
dotyczącego przekazywania informacji na temat realizacji poszczególnych inwestycji, 
wskazując przy tym między innymi na przyczyny braku możliwości przekazywania materiałów 
zawierających szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych inwestycji. 
Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza  Gminy Mosina Przemysława 
Mielocha dotyczącej problemów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w danym 
roku budżetowym oraz do wypowiedzi dotyczącej wskazania przyczyny braku możliwości 
przekazywania stosownych materiałów zawierających szczegółowe informacje na temat 
realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, przedstawiając przy tym swoją propozycję 
rozwiązania problemów kadrowych występujących w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego 
Jana Marciniaka. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny między innymi odniósł się do procedury związanej 
z wydaniem opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2021 r. Jednocześnie między innymi wskazał, iż kwestie 
problemów zarządczych Burmistrza Gminy Mosina omówione zostaną w trakcie dyskusji 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania. Następnie odnosząc się 
do wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok zwrócił uwagę na niski poziom wykonania 
inwestycji, porównując przy tym rok 2021 z rokiem 2020. Jednocześnie zaproponował ujęcie 
tej kwestii w opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2021 rok. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi: wskazania, na jakim etapie jest przetarg na budowę ulic Kazimierza 
Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie 
oraz ul. Kopernika, ul. Kasztanowej, fragmentu ul. Chopina, a także wskazania, czy złożona 
oferta jest prawidłowa. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania omawianego tematu. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” 
i 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Mosina za 2021 rok. 
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Prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż w wyniku przeprowadzonego głosowania 
Komisja Rewizyjnej uznała, iż uchwała ww. komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium jest pozytywna, czyli komisja wnosi o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2021 rok. Następnie zapewnił, iż ww. uchwała 
przekazana zostanie odpowiednim organom. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.15 

protokołowała        przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska        (-) Andrzej Raźny 


