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Protokół nr 25/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 15 marca 2021 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:00 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 Komisji Rewizyjnej, 
która dotyczy kontroli Mosińskiego Ośrodka Kultury w zakresie udzielonej dotacji z budżetu 
Gminy Mosina za rok 2020 oraz działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2020 roku. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Rewizyjnej dołączył radny Michał Kleiber, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 5 jej członków. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek przedstawił działalność Mosińskiego 
Ośrodka Kultury w 2020 roku i planowane działania w roku 2021 oraz sposób rozliczenia 
MOK-u z udzielonej dotacji z budżetu Gminy Mosina za rok 2020. Przedstawił przy tym 
złożone wnioski o pozyskanie dofinansowania i ich efekty. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Rewizyjnej dołączył radny Marcin 
Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 6 jej członków. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: organizacji „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” 
w roku 2021, kosztów związanych z organizacją imprez przez MOK, kontroli merytorycznej 
Mosińskiego Ośrodka Kultury, sposobu tworzenia budżetu MOK-u, współpracy Mosińskiego 
Ośrodka Kultury z Urzędem Miejskim w Mosinie w zakresie pozyskiwania informacji  
o konkursach grantowych, w których MOK mógłby wziąć udział, możliwości rewizji planów 
finansowych MOK-u w roku 2021 w przypadku utrzymania obostrzeń pandemicznych, starań 
Mosińskiego Ośrodka Kultury o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje „twarde”, 
stanu technicznego budynku MOK-u i prac remontowych w tym obiekcie wykonanych w roku 
2020, potrzeby wyremontowania pomieszczeń zajmowanych przez Mosińską Bibliotekę 
Publiczną, planu zagospodarowania pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie 
oraz lokalizacji pomieszczenia, w którym funkcjonuje klub szachowy. 
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Dyrektor Mosińskiego Ośrodka 
Kultury Marek Dudek, radny Marcin Ługawiak i radny Jan Marciniak. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny przedstawił plany organizacji posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej, którego tematem byłaby kontrola postępowania dotyczącego zrealizowanej  
w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej”  
oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:34. 
 
 
     protokołował                 przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski            (-) Andrzej Raźny 


