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RZP.0003.1.2022  

Data wpływu: 16.02.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0004.8.2022 

       Szanowny Pan 

                                                                        Dominik Michalak 

                                                                         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                       w Mosinie 

 

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytanie podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 

27 stycznia 2022 r. 

W odpowiedzi na zadane pytanie Pana Radnego Jana Marciniaka, informuję, iż w roku 

2021 firma zewnętrzna Doradztwo Gospodarcze PMC nie wykonywała zadań z zakresu 

prowadzenia Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi.   

Firma Doradcza PMC w roku 2020 przygotowała studium wykonalności, analizy 

finansowe oraz wniosek wraz z złącznikami w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Koszt 

za przygotowanie powyższej dokumentacji wynosił 9 000,00 złotych netto. Z uwagi na fakt, 

iż głównym Beneficjentem jest Gmina Luboń, która postawiła warunek związany 

z rozliczeniem projektu przez firmę zewnętrzną partnerzy zobowiązani byli przychylić się 

do takiego warunku w ramach umowy. Wydatek z tym związany to koszt 600 złotych brutto 

miesięcznie do czasu rozliczenia końcowego projektu, który Gmina Mosina pokrywa 

na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę. Jest to jedyny projekt, który jest 

rozliczany przez firmę zewnętrzną.  

W roku 2021 nie było sytuacji w której firma zewnętrzna przygotowywałaby wniosek 

o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów. Wszystkie wnioski zostały przygotowane 

przez pracowników Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi. 

Po uzyskanym dofinansowaniu, za wyjątkiem powyższego projektu, wszelkie czynności 

związane z rozliczaniem, monitorowaniem realizacji projektów, koordynowaniem zadań 

wpisanych w projekty jak również przygotowywanie dokumentacji do wszelkiej kontroli udział 



w kontrolach oraz raportowanie, sprawozdawczość projektów było wykonywane przez 

pracowników Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi.  

W odpowiedzi na zadane pytanie Pana Radnego Dominika Michalaka informuję, 

iż do ogłoszonego konkursu przez UMWW „Sportowa Polska” nie został złożony żaden 

wniosek o dofinansowanie. Brak dokumentów formalnych i merytorycznych w celu możliwości 

aplikowania przez Gminę Mosina.  

Co do naboru w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Sportowa Polska, 

nie został jeszcze ogłoszony nabór na rok 2022. Przedstawiono zakresy formalne 

i merytoryczne z edycji 2021 w obecnej chwili Burmistrz Gminy Mosina analizuje, które 

zadania mogą zostać złożone w ramach ewentualnego ogłoszonego naboru.  

W odpowiedzi na zadane pytanie Pana Radnego Łukasza Kasprowicza, informuję, 

iż firma Doradztwo Gospodarcze PMC przygotowywała studium wykonalności, analizy 

finansowe, załączniki OOŚ oraz wniosek dla Gminy Mosina w ramach Wielkopolski Regionalny 

Program Operacyjny na lata 2014-2020. Koszt związany z taką usługą wynosił średnio 9000 zł 

netto.  

W roku 2021 nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie przez w/w firmę.  

W roku 2020 został złożony wniosek w Partnerstwie w ramach projektu . „Rozwój 

elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Uzyskane 

dofinansowanie 1 105 000,00 złotych 

W chwili ogłoszenia naboru w ramach WRPO-2024-2020 co do zasady stosowano 

zapytanie ofertowe, które było rozsyłane do trzech potencjalnych oferentów a następnie była 

wybierana najkorzystniejsza oferta lub stosowano zapisy obowiązują zgodnie z Zarządzeniem 

nr 44/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 01.03.2021 w sprawie przyjęcia procedury 

udzielania zamówień, których wartość bez podatku od towaru i usług jest mniejsza niż kwota 

130 000,00 złotych.   

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 
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