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Protokół nr 22/20 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.31 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 poinformował o swoim piśmie skierowanym  
do Burmistrza Gminy Mosina w sprawie wszczętej przez niego kontroli umów zawieranych 
przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie z jednostkami organizacyjnymi i spółkami 
komunalnymi oraz o uzyskanej odpowiedzi, których kserokopie stanowią załączniki 
niniejszego protokołu. Zapewnił przy tym, że w dniu jutrzejszym wystąpi w przedmiotowej 
sprawie pisemnie do jednostek organizacyjnych Gminy Mosina. 
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie  
oraz na temat potrzeby i możliwości wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych  
do 30.000,00 EUR. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania pracy Komisji Rewizyjnej w roku 
2020. Zapewnił przy tym, że prześle w dniu dzisiejszym projekt przygotowanego przez siebie 
protokołu z kontroli dotyczącej węzłów przesiadkowych. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła żal, że Komisja 
Rewizyjna nie była w stanie w roku 2020 przestrzegać zapisów Statutu Gminy Mosina  
w zakresie przeprowadzanych przez siebie kontroli, a Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi 
przeprowadziła dyskusję nad możliwościami usprawnienia swojej pracy. 
Następnie radna Małgorzata Kaptur i radny Roman Kolankiewicz zgłosili swoje uwagi  
do przyjętego przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2021.  
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku 
której przewodniczący obrad Andrzej Raźny zapewnił, że prześle pozostałym członkom wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie skorygowany plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na rok 2021 i jak nie zgłoszone zostaną do niego ich uwagi, to przekaże go  
do Biura Rady Miejskiej. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.40. 
 
   protokołował                 przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski            (-) Andrzej Raźny 
 


