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Protokół nr 36/22 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 21 marca 2022 r. w trybie zdalnym  

 
Posiedzenie otworzył o godz. 17:30 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 temat posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 
Kontrola wybranych postępowań, prowadzonych w 2021 roku, o udzielenie zamówienia 
publicznego pod kątem zgodności prowadzonych postępowań z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo, kontrola procesu 
przygotowywania zamówień publicznych w Urzędzie. Omówił przy tym przygotowane  
w związku z tym materiały, które stanowią załącznik protokołu. 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek-Orwat przedstawiła procedurę 
dotyczącą zamówień publicznych poniżej 130.000,00 zł netto. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Rewizyjnej dołączył radny Marcin 
Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 5 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− zamówień podprogowych zgłaszanych do Biura Zamówień Publicznych, 

− obowiązującej procedury dotyczącej projektu budowy ulicy, 

− problemu z projektami w roku 2021, 

− platformy zakupowej, 

− braku informacji przetargach, które są w trakcie uzgadniania, 

− spraw procedowanych w Biurze Zamówień Publicznych, 

− przyczyn publikacji na platformie zakupowej tylko niektórych zleceń, 

− braku publikacji na platformie zakupowej wyników postępowań, 

− korzyści wynikających z zastosowania trybu z negocjacjami i uwarunkowań z tym 
związanych, 

− możliwości ogłoszenia przetargu na budowę kilku odcinków różnych dróg, 

− możliwości ulepszenia złożonej oferty, 

− potrzeby zastosowania formuły przetargu w przypadku zamówień publicznych o wartości 
od 10.000,00 zł – 20.000,00 zł. 

Udział w niej wzięli: radny Andrzej Raźny, radny Marcin Ługawiak i radny Jan Marciniak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
Małgorzata Filipek-Orwat i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Rewizyjnej opuścił radny Zbigniew Grygier, tak 
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 4 członków wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:52. 
 
        protokołował                 przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski          (-) Andrzej Raźny 
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