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Protokół nr 24/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 15 lutego 2021 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:02 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 posiedzenia i swoje działania 
mające na celu przygotowanie dokumentacji dla Komisji Rewizyjnej dotyczącej wybranych 
robót i usług zleconych przez Urząd Miejski w Mosinie, jednostki organizacyjne Gminy 
Mosina oraz spółki komunalne o wartości od 10.000,00 zł do 120.000,00 zł. Następnie 
przedstawił obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Mosinie regulamin określający procedurę 
postępowania w przypadku zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000,00 EUR.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka omówiła dokumenty  
oraz sposób dokonania wyboru wykonawcy i sposób potwierdzenia wykonania usługi  
przez 2 wybrane podmioty, które dotyczyły między innymi: docieplenia świetlicy wiejskiej  
w Żabinku i realizacji robót budowalnych w zakresie funduszu sołeckiego Sołectwa 
Daszewice.  
W dyskusji poruszono tematy: sposobu realizacji procedury wyboru wykonawcy zamówień 
publicznych o wartości poniżej 30.000,00 EUR w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy, 
potrzeby przedstawienia Komisji Rewizyjnej dokumentacji dotyczącej procedury wyboru 
wykonawców wybranych zadań o wartości poniżej 30.000,00 EUR, zapytań ofertowych 
zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mosina, sposobu 
dokumentowania poszczególnych trybów wyboru wykonawców zadań o wartości poniżej 
30.000,00 EUR, nadmiernej ilości zadań inwestycyjnych, którymi zajmuje się Referat 
Inwestycji i Rozwoju Gminy, w stosunku do liczebności tego referatu oraz sposobu realizacji 
zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego. 
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Kierownik Referatu Inwestycji  
i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, radny Marcin Ługawiak i radny Jan Marciniak.  
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny zwrócił się do Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Joanny Pawlickiej z prośbą o uzupełnienie przesłanej dokumentacji dotyczącej 
wybranych zadań o wartości poniżej 30.000,00 EUR o dokumenty dotyczące procedury 
wyboru wykonawców. 
Katarzyna Frydrychowicz p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego 
przedstawiła dokumenty dotyczące wybranych przez Komisję Rewizyjną zadań o wartości 
poniżej 30.000,00 EUR z zakresu działania Referatu Mienia Komunalnego. 
W dyskusji poruszono tematy: sposobu współpracy Referatu Mienia Komunalnego  
z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, możliwości weryfikacji stawek Zakładu 
Usług Komunalnych w Mosinie za wykonywane prace, zadań inwestycyjno-remontowych  
w ramach funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mosina oraz potrzeby i możliwości ich 
realizacji, możliwości przeprowadzenia przedmiotowej kontroli w formule zespołów 
kontrolnych, sposobu zlecania przez Gminę Mosina zadań do realizacji Zakładowi Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, potrzeby zwrócenia się do Burmistrza Gminy Mosina  
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o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przedmiotowej kontroli oraz potrzeby budowy przez 
Gminę Mosina nowych mieszkań komunalnych. 
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Katarzyna Frydrychowicz  
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego, radny Jan Marciniak, radny 
Waldemar Waligórski, radny Marcin Ługawiak, radny Ryszard Rybicki i radny Dominik 
Michalak. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny poinformował o przygotowanym przez siebie protokole 
z 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 o swoich dalszych planowanych działaniach 
związanych z przedmiotową sprawą. Następnie przedstawił i uzasadnił swój apel skierowany  
do radnych: Ryszarda Rybickiego, Czesława Tomczaka i Waldemara Waligórskiego  
o rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. 
Radny Czesław Tomczak oświadczył, że złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. 
W dyskusji nad powyższym apelem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Raźnego 
udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Waligórski, prowadzący obrady 
Andrzej Raźny i radny Ryszard Rybicki. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:06. 
 
     protokołował                 przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski           (-) Andrzej Raźny 
 
 

 


