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Protokół nr 32/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 15 listopada 2021 r.,  
w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzył o godz. 17.32 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 Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny wskazał, iż tematem posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej jest przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2022 rok oraz wstępne 

działania dotyczące kontroli informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Mosinie. Jednocześnie między innymi wskazał, iż wystąpił z zapytaniami dotyczącymi 

przedmiotowej kontroli i oczekuje na stosowną odpowiedź. Ponadto zwrócił uwagę, iż swoją 

propozycję planu pracy oraz opinię radcy prawnego dotyczącą drugiego tematu posiedzenia 

udostępnił członkom Komisji Rewizyjnej za  pośrednictwem portalu Rady Miejskiej. Wyżej 

wymienione dokumenty stanowią załącznik protokołu.  

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 6 jej członków. 
Następnie Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat przekazanej 

propozycji planu pracy ww. komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2022, w trakcie 

której między innymi: 

- prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał iż, w planie pracy na rok 2022 w pierwszym 

kwartale zaplanowane są następujące tematy: przygotowanie rocznego sprawozdania 

Komisji z działalności w 2021 roku, informując przy tym, iż w przekazanej propozycji planu 

błędnie wpisano rok 2020; weryfikacja poprawności i  legalności wybranych decyzji 

o warunkach zabudowy, wydanych w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym przez Gminę Mosina w latach 2014 – 2021, informując przy tym między 

innymi, iż w związku z informacją medialną dotyczącą wydanych przez Gminę Mosina 

warunków zabudowy w Dymaczewie Starym, Komisja Rewizyjna zajmie się szerzej 

wskazanym tematem, proponując przy tym rozszerzyć ten temat o kwestię weryfikacji 

poprawności i legalności wybranych decyzji odmownych dotyczących warunków zabudowy, 

jednocześnie uzasadnił propozycję sposobu wyboru przez Komisję Rewizyjną decyzji  

o warunkach zabudowy lub jej odmowy do weryfikacji i sprawdzenia; kontrola finansowa 

gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok oraz analiza porównawcza w stosunku 

do 2020 roku. Następnie wskazał, iż w kwietniu proponuje tematy dotyczące analizy 

zarządzeń wydanych przez Burmistrza w 2021 roku oraz kontroli gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym w 2021 roku; 

- radny Jan Marciniak odnosząc się do tematu dotyczącego analizy zarządzeń wydanych przez 

Burmistrza w 2021 roku, zwrócił się z zapytaniem o jakie zarządzenia Komisja Rewizyjna 

będzie zabiegać; 
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- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do zapytania radnego Jana Marciniaka; 

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odnosząc się do tematu 

dotyczącego analiza zarządzeń wydanych przez Burmistrza w 2021 roku wskazała, iż rejestr 

zarządzeń udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, jednocześnie wskazała 

na  problem związany z brakami w nim występującymi, ponadto między innymi wskazała, 

iż w związku z udostępnieniem tych zrządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej Komisja 

Rewizyjna ma możliwość przeprowadzenia ich analizy;  

- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 

Miejskiej Małgorzaty Kaptur, jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Jana 

Marciniaka dotyczące wskazania, czy omawiany temat dotyczy roku 2021, czy jak określono 

w przekazanym planie - roku 2020. Następnie wskazał, iż w maju proponuje następujące 

tematy:  rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informację 

o stanie mienia jednostki samorządu oraz kontrola wybranych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego pod kątem zgodności prowadzonych postępowań z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych za 2021 r. Jednocześnie 

wskazał, iż w przekazanym projekcie planu w temacie pierwszym błędnie wpisano rok 2020 

zamiast 2021; 

- radny Jan Marciniak między innymi wskazał na problem braku realizacji w roku bieżącym 

wielu zadań inwestycyjnych, podkreślając przy tym na potrzebę zweryfikowania przyczyny 

braku realizacji tych zadań, które obecnie są zadaniami niewygasającymi lub które z racji ich 

niewykonania przeszły do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i 2023, a tym 

samym zwrócił się z prośbą o  rozważenie wprowadzenia wskazanego tematu do planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 2022, zamiast tematu dotyczącego analizy zarządzeń Burmistrza 

Gminy Mosina; 

- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do propozycji radnego Jana Marciniaka; 

- radny Jan Marciniak ustosunkował się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja 

Raźnego; 

- prowadzący obrady Andrzej Raźny między innymi wskazał, iż proponuje przesunięcie 

tematu dotyczącego kontroli wybranych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

na miesiąc kwiecień, informując przy tym, iż zostanie on rozszerzony o zagadnienia 

zaproponowane przez radnego Jana Marciniaka. Następnie wskazał, iż w czerwcu omówiony 

zostanie temat dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania 

z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu oraz  przedstawienia Radzie 

Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy, w tym wystąpienie do RIO 

celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium. Następnie wskazał, iż na miesiące 

lipiec i sierpień nie przewiduje posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Dalej między innymi kolejno 

wskazał, iż na miesiąc wrzesień proponuje temat dotyczący kontroli realizacji remontów 

i inwestycji w wybranych jednostkach oświatowych w roku 2021, na miesiąc październik 

proponuje temat dotyczący kontroli wybranych przez Komisję Rewizyjną inwestycji 

prowadzonych przez Urząd Gminy i zakończonych w 2021 oraz w 2022 roku, na miesiąc 

listopad proponuje temat dotyczący przygotowania i zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2023 rok, natomiast na miesiąc grudzień proponuje dwa tematy, 
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tj: podsumowanie pracy Komisji rewizyjnej za rok 2022 oraz kontrola realizacji wniosków 

Komisji Rewizyjnej za rok 2022.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż prześle 

członkom Komisji Rewizyjnej zweryfikowany plan pracy ww. komisji na rok 2022 i do końca 

tygodnia oczekuje na uwagi i propozycje w przedmiotowej sprawie, na podstawie których 

zostanie ustalony ostateczny kształt planu pracy komisji na rok 2022. Następnie przechodząc 

do tematu posiedzenia dotyczącego zleconej kontroli informacji o możliwości naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina, działającego na szkodę 

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Mosinie wskazał między innymi, iż skierował do radcy prawnego prośbę o opinię 

prawną w przedmiotowej sprawie, która przekazana została członkom Komisji Rewizyjnej. 

Następnie odnosząc się do opinii prawnej między innymi wskazał, jakie informacje powinna 

uzyskać Komisja Rewizyjna od  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 

oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w  Mosinie w celu przeprowadzenia 

stosownej analizy. Ponadto przedstawił treść pisma skierowanego do Burmistrza Gminy 

Mosina oraz przedmiotowych spółek. Kserokopia pisma stanowi załącznik protokołu. 

Jednocześnie między innymi wskazał, iż uzyskanie stosownych danych dotyczących między 

innymi ilości zatrudnionych pracowników, kwoty rocznego obrotu netto przeliczonej na euro 

oraz sumy aktywów bilansu przeliczonych na euro umożliwi określenie mnożnika 

wynagrodzenia dla członków organu nadzorczego, a tym samym umożliwi dalszą analizę 

i podjęcie działań przez Komisję Rewizyjną. Ponadto między innymi wskazał, iż po uzyskaniu 

stosownych informacji, ponownie wystąpi do kancelarii prawnej o uzyskanie opinii prawnej 

w przedmiotowym temacie, a po uzyskaniu stosownych informacji oraz opinii prawnej, 

Komisja Rewizyjna w listopadzie odbędzie dodatkowe posiedzenie w przedmiotowym 

temacie. 

Radny Jan Marciniak w ramach spraw bieżących odniósł się do tematu podniesionego 

na łamach Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej, dotyczącego wydania przez Gminę Mosina 

warunków zabudowy dla działki o nr ewidencyjnym 104 w Dymaczewie Starym, położonej 

w  otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, na  terenie byłej cegielni. Jednocześnie 

między innymi zwrócił uwagę, iż sprawa dotyczy byłego radnego Rady Miejskiej w Mosinie 

oraz  obecnie sprawującego  mandat radnego Rady Miejskiej w Mosinie, ponadto wskazał, 

iż na łamach wyżej wymienionej  gazety wyraził swoją opinię w przedmiotowej sprawie 

informując  między innymi, że będzie zabiegał, aby Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 

w Mosinie zajęła się tym tematem. Następnie na prośbę Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Andrzeja Raźnego dokonał przybliżenia poruszonego tematu. Ponadto między 

innymi wskazał, iż temat ten został już poruszony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej 

w Mosinie Małgorzatę Kaptur na stronie internetowej „Czas Mosiny”, podkreślając przy tym, 

iż sprawa ta wymaga wyjaśnienia. Jednocześnie między innymi dokonał uzasadnienia   

potrzeby wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, informując przy tym między innymi o odmowie 

wydania warunków zabudowy dla nieruchomości położonej w bliskiej odległości od działki 

o nr ewid. 104, obręb Dymaczewo Stare oraz podkreślając, iż teren znajdujący się wzdłuż 

drogi wojewódzkiej w kierunku Krosinka był łącznikiem ekologicznymi, a od kilku lat jest 

przedmiotem transakcji. Następnie dokonując podsumowania swojej wypowiedzi wskazał, 
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iż w jego ocenie należy ustalić, jaki wpływ na te działania mieli poszczególni Burmistrzowie 

funkcjonujący w tym czasie, a także Wielkopolski Park Narodowy.  

Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana 

Marciniaka między innymi wskazał, iż w planie pracy Komisji Rewizyjnej ujęty jest temat 

dotyczący weryfikacji poprawności i legalności wybranych decyzji o warunkach zabudowy 

wydanych w  latach 2014 – 2021, co umożliwia podjęcie przedstawionego tematu, 

jednocześnie wskazał na konieczność uzyskania stosownych materiałów w sprawie, 

podkreślając przy tym między innymi, iż temat ten podjęty zostanie z początkiem roku 2022.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi wskazała, iż dla 

rozpoznania omawianej sprawy kluczowe jest określenie sposobu wytyczania korytarzy 

ekologicznych na omawianym terenie, podkreślając przy tym, iż do roku 2012 przez działkę 

nr 104 w  Dymaczewie Starym przebiegał korytarz ekologiczny natomiast w roku 2012 

korytarz ten został przesunięty i odblokowano między innymi działkę nr 104 oraz działki, 

na których obecnie powstało osiedle, informując przy tym, iż w rejonie tego osiedla 

znajdują się osuwiska, które należy chronić. Jednocześnie wskazała, iż w jej ocenie należy 

ustalić, w  jaki sposób doszło do odblokowania korytarza ekologicznego na wskazanych 

terenach oraz należy prześledzić stanowisko Wielkopolskiego Parku Narodowego 

w przedmiotowej sprawie. 

Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącej 

Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odnosząc się do wypowiedzi 

prowadzącego posiedzenie Andrzeja Raźnego między innymi wyraziła aprobatę dotyczącą 

propozycji zaproszenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej przedstawiciela WPN. 

Radny Jan Marciniak między innymi wyraził swoją opinię na temat inwestycji dotyczącej 

budowy osiedla w Czapurach na terenach, na których dokonano zmian w zakresie łącznika 

ekologicznego, następnie odniósł się do planu pracy Komisji Rewizyjnej i kwestii podjęcia 

tematu dotyczącego wydanych warunków zabudowy w Dymaczewie Starym dopiero 

w pierwszym kwartale nowego roku.   

Prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka, 

następnie dokonał podsumowania posiedzenia. 

 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.40. 
 
    protokołował                przewodniczył
          
(-) Anita Ćwiklińska                     (-) Andrzej Raźny 


