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Protokół nr 19/20 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 14 września 2020 r.,  
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.33 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 tematykę dzisiejszego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej.  
Radny Arkadiusz Cebulski przedstawił swoje stanowisko w sprawie prowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne  
w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i opinii prawnej radcy prawnego Michała 
Walkowiaka z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez radnych przy wykorzystaniu mienia komunalnego gminy w kontekście wygaśnięcia 
mandatu radnego, której kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka w odpowiedzi na pytania 
prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego przedstawiła aktualny stan budowy węzłów 
przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, 
które między innymi dotyczyły: przedstawienia koncepcji parkingu przy stacji kolejowej  
w Mosinie i wskazania drzew, które mają tam zostać wycięte, wskazania, czy projekt węzła 
przesiadkowego w Mosinie musi zostać zmieniony w związku z występującym problemem 
zieleni, aneksów do umów na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie  
i w Pecnej zawartych w 2018 r. i konsekwencji z tym związanych dla dofinansowania tych 
inwestycji, określenia szacunkowego czasu wybudowania węzła przesiadkowego od momentu 
uzyskania pozwolenia na budowę i działań mających na celu jak najszybsze zakończenie prac 
projektowych, określenia terminu, w którym wykonawcy węzłów przesiadkowych w Mosinie, 
w Drużynie i w Pecnej mają przedstawić harmonogram swoich dotychczasowych działań  
przy projektowaniu tych inwestycji, wskazania, czy podpisanie aneksów do umów na budowę 
węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej wiązało się ze zwiększeniem 
wynagrodzenia dla wykonawców tych zadań inwestycyjnych, wskazania, czy wykonawcy 
węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej mogą zerwać umowę na realizację 
tych inwestycji, wskazania etapu projektowania węzłów przesiadkowych, w którym wystąpiła 
potrzeba uwzględnienia biletomatów, wskazania czyj to był wymóg i wskazania, czy Gmina 
Mosina mogła go nie uwzględnić, wskazania, czy Gmina Mosina była jedyną ma problem  
z projektowaniem węzłów przesiadkowych z uwagi na konieczność uwzględnienia 
biletomatów, wskazania, czy wprowadzenie biletomatów do projektów węzłów 
przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej miało wpływ na umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie tych inwestycji, działań 
mających na celu przedłużenie tunelu podziemnego pod torami kolejowymi przy stacji PKP  
w Mosinie oraz potrzeby nawiezienia tłucznia w celu załatania dziur na parkingu przy stacji 
kolejowej PKP w Mosinie. 
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Komisja Rewizyjna wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką 
przeprowadziła dyskusję na temat możliwości nieuwzględnienia biletomatów w projektach 
węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej, w której wyniku ustalono,  
że zostanie Komisji Rewizyjnej przekazana kopia pisma w sprawie potrzeby uwzględnienia 
biletomatów w tych projektach. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka w odpowiedzi na prośbę 
przewodniczącego obrad Andrzeja Raźnego przedstawiła historię przetargów  
na zaprojektowanie i wybudowanie węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie  
i w Pecnej, udzielając przy tym odpowiedzi na pytania dotyczące powyższej problematyki. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny zwrócił się z prośbą o przekazanie kopii pisma 
skierowanego wykonawców węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej  
o  przedstawienie harmonogramu swoich dotychczasowych działań przy projektowaniu tych 
inwestycji. Wyraził też przekonanie o potrzebie zwołania na początku października br. 
dodatkowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli wykonawców 
węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej.  
Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat zakresu zakazu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez radnych przy wykorzystaniu mienia komunalnego gminy  
i konsekwencji z tym związanych dla poszczególnych radnych Rady Miejskiej w Mosinie. 
W trakcie tej dyskusji Salę Posiedzeń opuścił radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział brało 6 jej członków. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.39. 
 
     protokołował                przewodniczył
          
 (-) Piotr Sokołowski           (-) Andrzej Raźny 
 


