
Protokół nr 6/19 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 7 maja 2019 r.,  

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16  

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.44 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

Raźny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 

w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący obrad Andrzej Raźny przedstawił przygotowany przez siebie projekt raportu 

z kontroli gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2017 i w roku 2018. 

Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję nad sposobem pracy nad projektem 

wyżej wymienionego raportu oraz uwagami do niego zgłoszonymi przez radnego Jana 

Marciniaka oraz radnego Marcina Ługawiaka i w wyniku głosowania – jednogłośnie,  

czyli 7 głosami „za” – ustaliła, że w dniu 21 maja br., o godz. 16.00, odbędzie ona dodatkowe 

posiedzenie mające na celu ustalenie ostatecznego brzmienia tegoż raportu. 

Prowadzący obrady Andrzej Raźny powiadomił o materiałach, które na jego prośbę miała  

na dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotować Skarbnik Gminy Mosina Maria 

Borowiak, związanych z opiniowaniem wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok. 

Następnie przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 

2019 r. na temat sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy 

Mosina za rok 2018, której kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk poinformowała o inwestycjach, których 

dokumentację przygotowała na dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję nad sposobem pracy nad tymi materiałami  

oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok. 

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła kolejno dokumentację dotyczącą: 

budowy chodnika w ul. Ludwikowskiej w Krosinku, modernizacji świetlicy wiejskiej  

w Borkowicach, budowy oświetlenia drogowego w ulicach: Obsta, Cydrowej, Rożańskiego, 

Matejki, Konopnickiej (boisko sportowe) i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie oraz Łąkowej 

w Radzewicach, także przebudowy ul. Kasprowicza w Mosinie. Następnie wraz z Burmistrzem 

Gminy Mosina Przemysławem Mielochem oraz Skarbnikiem Gminy Mosina Marią Borowiak 

udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: składu komisji przetargowej 

dokonującej wyboru wykonawcy budowy chodnika w ul. Ludwikowskiej w Krosinku; 

wskazania, czy w skład komisji przetargowej wchodzą te same osoby; wskazania,  

czy ten przetarg został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej; długości okresu 

oczekiwania na oferty w tym przetargu; sposobu przeprowadzenia odbioru zakończonych prac; 

wskazania, czy inspektor nadzoru jest zatrudniony przez Urząd Miejski w Mosinie; wskazania, 

czy oferty odrzucane są z uwagi na zbyt niską cenę; wskazania, czy Urząd Miejski w Mosinie 

weryfikuje kandydatów na wykonawcę inwestycji pod kątem zatrudniania przez nich 

pracowników na umowę o pracę; wskazania sposobu, w jaki Urząd Miejski w Mosinie 

weryfikuje wymóg zatrudniania przez wykonawcę pracowników o wskazanych kwalifikacjach; 

określenia wymogu, którego spełnienia oczekiwano w przypadku wykonawcy przedmiotowej 

inwestycji; wskazania, czy Urząd Zamówień Publicznych dokonał kontroli Gminy Mosina  

w zakresie przetargu na wybór wykonawcy budowy chodnika w ul. Ludwikowskiej  

w Krosinku; wskazania, czy odbył się jeden przetarg na 3 zadania, z których jedno dotyczyło 

modernizacji świetlicy wiejskiej w Borkowicach; wskazania, czy spółka, która wygrała ten 

przetarg, była z Poznania; określenia zakresu prac w ramach budowy oświetlenia drogowego 



w ul. Łąkowej w Radzewicach; określenia sposobu wyboru inspektora nadzoru; wskazania,  

czy Gmina Mosina ma stałych inspektorów nadzoru; zamieszczania w Biuletynie Informacji 

Publicznej ogłoszeń o naborze inspektorów nadzoru oraz kar umownych za opóźnienia  

w realizacji inwestycji. 

W międzyczasie, Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat 

kryteriów obowiązujących przy rozstrzyganiu przetargów, na temat gwarancji udzielanych 

przez wykonawców w związku z ich ewentualną upadłością oraz na temat wysokich różnic 

między ceną kosztorysową modernizacji świetlicy wiejskiej w Borkowicach a ceną ofert 

złożonych na realizację tego zadania. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.41. 

 

 

   protokołował                 przewodniczył

          

(-) Piotr Sokołowski          (-) Andrzej Raźny 

 

 


