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Protokół nr 20/20 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 19 października 2020 r.,  
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1  

 
Posiedzenie otworzył o godz. 17.43 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 przedstawił tematykę dzisiejszego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Następnie poinformował, iż Komisja Rewizyjna w terminie 
wcześniejszym otrzymała dokumenty dotyczące tematu: Kontrola realizacji inwestycji: 
budowa węzłów przesiadkowych. Realizacja postanowień Uchwały Nr XXXI/258/20 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie kompleksowej kontroli umów zawartych przez Gminę Mosina w zakresie 
realizacji projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”. 
Następnie odniósł się do kwestii możliwości wydłużenia terminu zakończenia realizacji zadania 
polegającego na budowie węzłów przesiadkowych oraz do uzyskanego przez Gminę Mosina 
dofinansowania na jego realizację, a także do kwestii zgody Urzędu Marszałkowskiego 
na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji w związku z otrzymanym dofinansowaniem. 
Ponadto przedstawił pismo Metropolii Poznań z dnia 27 lutego 2019 r., zawierające między 
innymi informacje na temat planowania przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. montażu 
biletomatów na węzłach przesiadkowych utworzonych w Metropolii Poznań oraz prośbę 
o stworzenie odpowiednich warunków do powstania tych biletomatów. Kserokopia 
ww. pisma stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wyraził swoją opinię na temat  
przedstawionego pisma. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Andrzeja Raźnego oraz przedstawił jakie działania Gmina Mosina podjęła 
w związku z otrzymanym pismem z Metropolii Poznań odnośnie biletomatów.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak poinformował, iż zgodnie z prośbą 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Raźnego, na dzisiejsze posiedzenie zaproszony 
został przedstawiciel wykonawcy zadania polegającego na budowie węzłów przesiadkowych 
w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej. Następnie przedstawił wiadomość otrzymaną 
od przedstawiciela wykonawcy, w której między innymi:  przedstawiono przyczyny odmowy 
uczestnictwa w posiedzeniu oraz poinformowano o przygotowaniu projektów do złożenia 
wniosków o pozwolenie na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie i Pecnej. Ponadto 
poinformował, iż wnioski o pozwolenia na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie i Pecnej 
zostaną złożone na dniach, a Gmina Mosina będzie koordynować wydanie tych pozwoleń 
przez Wojewodę Wielkopolskiego.  
W trakcie tej wypowiedzi, na Salę Posiedzeń przybył  radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Rewizyjnej udział brało 6 jej członków. 
Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy 

Mosina Tomasza Łukowiaka. Następnie zwrócił się z prośbą o uzyskanie przez wykonawcę 

zadania pod nazwą: Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I 

budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych, potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę.  
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Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi 
prowadzącego posiedzenie Andrzeja Raźnego. Następnie poinformował na jakim etapie jest 
budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Drużynie oraz o planowanym terminie 
zakończenia realizacji tej inwestycji. Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły między innymi: wskazania terminu oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę 
węzła przesiadkowego w Drużynie oraz wskazania, czy w Drużynie będzie biletomat. 
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny zwrócił się z prośbą o przekazanie członkom 

Komisji Rewizyjnej potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę węzłów 

przesiadkowych w Mosinie i Pecnej. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 

między innymi: wskazania, czy Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji 

zadania dotyczącego budowy węzłów przesiadkowych w związku z dofinansowaniem. 

Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat pisma Metropolii Poznań dotyczącego 

biletomatów, a także na temat  działań Gminy Mosina oraz innych gmin w tym zakresie.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytanie, które 

dotyczyło między innymi: wskazania, czy sprawa biletomatów wejdzie w koszt rozliczenia 

z Urzędem Marszałkowskim.   

Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza 

Łukowiaka. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wyraził swoją opinię na temat działań Gminy 

Mosina związanych z kwestią biletomatów oraz na temat opóźnień związanych z budową 

węzłów przesiadkowych, a także działań w tym zakresie innych gmin. 

Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 

Mielocha. 

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat budowy węzłów 

przesiadkowych związanych z tym uzgodnień z PKP oraz na temat możliwości wyrównania 

i utwardzenia np. kamieniem przez Gminę, parkingu przy dworcu kolejowym w Mosinie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny poinformował, iż kolejnym tematem 

dzisiejszego posiedzenia jest kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych 

dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy Mosina w 2019 roku. Jednocześnie wskazał, 

iż zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia dotyczącego ww. tematu, informując przy 

tym, iż członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali opracowania dotyczące wszystkich działań, 

które zostały sfinansowane z budżetu Gminy Mosina w 2019 roku. Opracowania te stanowią 

załącznik niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, iż zgodnie z jego prośbą, przekazane 

zostały kopie dokumentów dotyczących trzech zadań o najwyższej kwocie dofinansowania 

przez Gminę Mosina. Kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

Następnie poinformował, iż z otrzymanych dokumentów wynika, iż w ramach Uchwały  

NR III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania rozwoju sportu, ogłoszono jeden otwarty konkurs projektów na realizację  

zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, a do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęło 

łącznie 20 projektów, z czego dwa nie otrzymały dofinansowania. Łączna kwota przyznanych 

dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2019 wyniosła 285000,00 zł.  

Natomiast w zakresie realizacji przez Gminę Mosina programu współpracy z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2019 roku ogłoszono łącznie 3 konkursy ofert. We wszystkich konkursach złożono łącznie 61 

ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 49 z nich. Jednocześnie wymienił kilka organizacji, 

które otrzymały dofinansowanie oraz wskazał na procedury związane z ubieganiem się 

o dotację w ramach otwartego konkursu ofert. Ponadto między innymi omówił dokumenty 

niezbędne do realizacji zadania wynikające z podpisania umowy z organizacją, która w drodze 

konkursu otrzymała dofinansowanie, na przykładzie otrzymanych dokumentów dotyczących 

Klubu  Sportowego „1920 Mosina”.  

Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusje na temat możliwości dofinansowania 

przez Gminę Mosina wyjazdów okolicznościowych mieszkańców jednostek pomocniczych,   

na  temat dotacji przyznanych  organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym 

podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy Mosina w 2019 

roku, na temat dotacji przyznanych na zadania z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy 

Mosina w 2019 roku oraz na temat zasadności udzielania tych dotacji przez Gminę, a także 

na temat wkładu własnego organizacji i stowarzyszeń oraz uiszczania opłat za zajęcia 

organizowane przez organizacje i stowarzyszenia w ramach uzyskanych dotacji.  

Prowadzący obrady Andrzej Raźny poinformował, iż po analizie otrzymanych dokumentów 

dotyczących tematyki dzisiejszego posiedzenia oraz po uzyskaniu potwierdzenia złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę węzłów przesiadkowych w Mosinie i Pecnej, 

przygotuje odpowiednie protokoły.  

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.15. 
 
    protokołował                przewodniczył
          
 (-) Anita Ćwiklińska                       (-) Andrzej Raźny 
 
 


