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Protokół nr 17/20 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 r., 

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

Raźny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 

w Mosinie według załączonej listy obecności. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny przedstawił tematykę obrad. 

Następnie zaproponował, aby komisja przy okazji analizy wykonania budżetu Gminy Mosina 

za rok 2019, przeanalizowała też informację o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2019. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wskazała, iż dokument dotyczący informacji o stanie 

mienia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2019 r. zostanie poprawiony i przekazany do końca 

czerwca br.  

Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat przekazanej Radzie Miejskiej w Mosinie 

informacji o stanie mienia Gminy Mosina.  

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka odniosła się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka. 

Przewodniczący obrad Andrzej Raźny wskazał, iż na posiedzeniu zostanie dokonana analiza 

wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2019, natomiast na początku lipca br. odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym procedowany będzie wniosek o udzielenie 

lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina. Jednocześnie wskazał, iż na 

zaplanowanym na lipiec posiedzeniu omawiany zostanie również Raport o stanie Gminy 

Mosina. 

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami termin na 

przedłożenie Raportu o stanie Gminy Mosina został wydłużony. 

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

Następnie między innymi wskazał, iż odnośnie wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2019 

zostały złożone liczne zapytania, na które udzielone zostały odpowiedzi. Odpowiedzi 

te stanowią załącznik niniejszego protokołu. Zwrócił przy tym uwagę, iż kwestia akcji i 

udziałów Gminy Mosina zostanie omówiona na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i 

Finansów. Następnie między innymi odniósł się do kwestii udziałów Gminy Mosina w spółce 

Aquanet oraz przedstawicielstwa Gminy Mosina w ww. spółce. 

Radny Jan Marciniak ustosunkował się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja 

Raźnego.  

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 

innymi: wskazania, jaka jest wysokości udziałów Gminy Mosina w spółce Aquanet; wskazania, 

jaka jest wysokość tych udziałów w porównaniu do innym gmin; wskazania, co wchodziło 

do kapitału zakładowego nowo powstałej spółki „Park Strzelnica”; wskazania, czy wartość 

nieruchomości, na której ma zostać zbudowany basen jest wniesiona do kapitału spółki. 

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi odnosząc się do dokumentu dotyczącego informacji o stanie 

mienia Gminy Mosina przeprowadziła dyskusję na temat, ujęcia sieci wodociągowej 

w ww. dokumencie, wyceny tej sieci, jej zinwentaryzowania, funkcjonowania, a także na temat 

problemów związanych z funkcjonowaniem tej sieci oraz z funkcjonowaniem ujęcia wody 

w Rogalinie. 
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Prowadzący obrady Andrzej Raźny przedstawił swoją opinię na temat pisemnej odpowiedzi 

Burmistrza Gminy Mosina na pytanie dotyczące kosztów funkcjonowania poszczególnych 

budynków gminnych. 

Radny Marcin Ługawiak wyraził przekonanie, iż Gmina Mosina nie posiada polityki 

gospodarowania mieniem komunalnym, podkreślając przy tym, iż taka polityka powinna zostać 

wprowadzona. 

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat gospodarowania mieniem 

gminnym, w tym nabywania i zbywania nieruchomości przez Gminę Mosina, na temat 

możliwości wpływu Rady Miejskiej w Mosinie na gospodarowanie tym mieniem oraz na temat 

wykonania dochodów  majątkowych  w dziale 700 z tytułu zbywania mienia Gminy. W wyniku 

tej dyskusji ww. komisja zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące 

sprzedaży nieruchomości gminnych w ostatnich latach, tj.: wskazania, jak przedstawiała się 

sytuacja dotycząca poszczególnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Mosina (tj. pierwszy, drugi, trzeci przetarg tej samej nieruchomości, ze 

wskazaniem ceny), na ile Gmina Mosina ma możliwość obniżenia ceny wywoławczej (zmiany 

tej ceny),  z prośbą o podanie przykładów oraz wskazania, czy były przypadki, że po pierwszym 

przetargu cena nieruchomości była podwyższona. Następnie ww. komisja przeprowadziła 

dyskusję  na temat gminnej polityki budownictwa komunalnego oraz na temat planów 

budowlanych Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

Prowadzący obrady Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat osiągniętych przez Gminę 

Mosina wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, odnosząc się przy tym do planu Gminy 

Mosina w tym zakresie. 

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 

innymi: wskazania, z czego wynikają różnice między planem wpływów z podatków 

od nieruchomości, a jego wykonaniem; wskazania, czy są prowadzone postępowania 

administracyjne/komornicze w tym zakresie; wskazania najwyższej kwoty zadłużenia w tym 

zakresie w odniesieniu do osób fizycznych.  

Prowadzący obrady Andrzej Raźny przedstawił informacje na temat dochodów Gminy Mosina 

związanych z gospodarką  odpadami, wskazując przy tym, iż plan został wykonany na poziomie 

101,29%.Przypomniał przy tym, iż powstała komisja zajmująca się gospodarką odpadami 

komunalnymi. 

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie Mosina.  

Prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do kwestii wydatków Gminy Mosina, 

podkreślając przy tym między innymi, iż plan w tym zakresie został wykonany na poziomie 

niecałych 95%. Następnie odniósł się do kwestii wydatków związanych z gospodarką 

odpadami  komunalnymi, wskazując przy tym między innymi na różnice jakie występują 

między dochodami i wydatkami Gminy Mosina w tym zakresie.  

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat wystąpienia Gminy Mosina ze Związku 

Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt oraz na temat zbilansowania 

gospodarki odpadami.  

Prowadzący obrady Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat wykonania budżetu Gminy 

Mosina za rok 2019. 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję między innymi na temat porównania 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 r. z pierwotnie przyjętym budżetem 

na rok 2019 oraz na temat emisji obligacji Gminy Mosina. 
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Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania  

wysokości wpływu z PIT-u na koniec maja 2020 r. Jednocześnie przekazała dokument, który 

zawierał informację o dochodach z tytułu podatku od nieruchomości i dochodów od osób 

fizycznych w latach 2018-2020. Dokument ten stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

Komisja Rewizyjna wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynką przeprowadziła 

dyskusję na powyższy temat.  

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka zwróciła uwagę, iż do projektu budżetu jako załącznik 

przekazywany jest wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży.  

Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Skarbnika Gminy Mosina Tatiany Cynki. 

Prowadzący obrady Andrzej Raźny odnosząc się do tematu dotyczącego 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, wskazał, iż zwrócił się do Burmistrza Gminy Mosina z pisemnym 

zapytaniem  dotyczącym wskazania,  czy Gmina Mosina w kadencji 2018-2023 zawierała 

z osobami będącymi aktualnie radnymi Rady Miejskiej w Mosinie umowy na wykorzystanie 

mienia komunalnego gminy lub taka umowa pozostaje ważną (umowa taka została zawarta 

przed rozpoczęciem kadencji 2018-2023). Następnie przedstawił treść odpowiedzi Burmistrza 

Gminy Mosina Przemysława Mielocha, z której wynika, iż Gmina Mosina nie zawierała umów 

na wykorzystanie mienia komunalnego z osobami będącymi aktualnie radnymi Rady Miejskiej 

w Mosinie. Odpowiedź ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat treści wyżej wymienionego pisma, 

a następnie na temat treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 24 lipca 2018 

roku (sygn. II OSK 1642/18), przekazanego przez radnego Jana Marciniaka, którego wydruk 

stanowi załącznik niniejszego protokołu, a także na  temat  opinii prawnych dotyczących 

interpretacji zapisów art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

oraz na temat konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania ww. przepisu  przez radnych 

oraz dalszych działań w tym zakresie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 

w Mosinie. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Andrzej Raźny zapewnił, iż ponownie zwróci się do Burmistrza Gminy Mosina z zapytaniem 

w przedmiotowej sprawie.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.50. 

 

    protokołowała                                                                                      przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska                                                                                    (-) Andrzej Raźny 


