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Protokół nr 21/20 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 16 listopada 2020 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 2021 rok. Jednocześnie 
poinformował, iż swoją propozycje planu pracy przekazał członkom Komisji Rewizyjnej 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyżej wymieniony dokument stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Następnie Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat przedstawionej propozycji 
planu pracy ww.  komisji na rok 2021 r., w trakcie której między innymi: 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż w planie pracy na miesiąc styczeń 2021 r.  
zaplanowane jest przygotowanie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 
w 2020 roku; 
- radny Jan Marciniak odnosząc się do propozycji tematyki posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
zaplanowanej na miesiąc luty 2021 r. tj. oceny działalności spółek komunalnych Gminy Mosina 
za 2020 r., wskazał między innymi, iż w jego ocenie należy skonsultować z radcą prawnym, 
możliwość prawną kontrolowania spółek komunalnych przez Komisję Rewizyjną; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat 
ujęcia w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematu dotyczącego oceny działalności spółek 
komunalnych Gminy Mosina; 
- radny Zbigniew Grygier odniósł się do propozycji ujęcia w planie pracy Komisji Rewizyjnej 
tematu dotyczącego oceny działalności spółek komunalnych Gminy Mosina; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur  oraz radnego Zbigniewa Grygiera; 
- radny Ryszard Rybicki wskazał, iż należy przedyskutować temat dotyczący oceny działalności 
spółek komunalnych Gminy Mosina z radcą prawnym i po uzyskaniu informacji dotyczących 
możliwości kontrolowania spółek komunalnych przez Komisję Rewizyjną, członkowie 
ww. komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonają dalszych ustaleń w zakresie 
tego tematu; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi radnego Ryszarda Rybickiego 
wskazał, iż przedyskutuje ww. temat z radcą prawnym, a w przypadku braku możliwości 
zrealizowania tego tematu przez Komisje Rewizyjną przedstawi inną propozycję tematu 
na miesiąc luty; 
- radny Jan Marciniak między innymi zaproponował, żeby członkowie Komisji Rewizyjnej 
w przeciągu tygodnia wymienili się swoimi propozycjami planu pracy Komisji Rewizyjnej 
na rok 2021, oraz żeby po tym terminie odbyło się ponowne posiedzenie ww. komisji w celu 
ostatecznego zatwierdzenia tego planu; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny przedstawił zaproponowane na miesiąc marzec, kwiecień 
i maj tematy ujęte w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021; 
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-  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat 
ujętego w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematu zaplanowanego na miesiąc 
czerwiec, dotyczącego stanu wykonania wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły 
z upływem roku 2020, wskazując przy tym między innymi, iż w jej ocenie powinna zostać 
przeprowadzona kontrola trzech wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 
2020. Jednocześnie wskazała w jaki sposób w jej ocenie powinna być przeprowadzona 
ta kontrola. Następnie wyraziła swoją opinię na temat ujętego w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej tematu zaplanowanego na miesiąc wrzesień, dotyczącego analizy sprawozdania 
z działalności miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie za 2020 rok oraz realizacji 
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu 500+. Jednocześnie zwróciła się 
z prośbą o przeanalizowanie zaplanowanych na miesiąc czerwiec i wrzesień tematów 
i ewentualne ich przeredagowanie lub ich zmianę; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi zaapelowała 
do członków Komisji Rewizyjnej, aby komisja swoje kontrole opierała przede wszystkim 
na analizie dokumentów, a nie na informacji wtórnej; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zaproponowała 
obszar/wycinek działalności miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, jaki Komisja 
Rewizyjna może skontrolować/zbadać; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Mosinie Małgorzata Kaptur; 
- radny Marcin Ługawiak między innymi wskazał, iż jego zdaniem w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej powinien zostać ujęty temat dotyczący weryfikacji wydatkowania przez Urząd 
Miejski w Mosinie oraz przez spółki komunalne środków finansowych poniżej progu 
przetargowego. Następnie odniósł się do propozycji  tematyki posiedzenia komisji Rewizyjnej 
zaplanowanej na miesiąc luty 2021 r. tj. oceny działalności spółek komunalnych Gminy Mosina 
za 2020 r. oraz wyraził swoją opinię na temat możliwości kontroli tych spółek przez Komisje 
Rewizyjną; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie 
Małgorzatą Kaptur odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka; 
- radny Dominik Michalak między innymi wskazał, iż Komisja Rewizyjna powinna 
przeprowadzić kontrolę inwestycji polegającej na budowie kanalizacji na ulicy Krótkiej 
w Mosinie, uzasadniając przy tym konieczność przeprowadzenia tej kontroli; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się po propozycji radnego Dominika Michalaka; 
- radny Dominik Michalak udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, czy inwestycja 
polegająca na budowie kanalizacji na ulicy Krótkiej w Mosinie realizowana była przez Gminę 
Mosina;  
- radny Jan Marciniak odniósł się do propozycji radnego Marcina Ługawiaka dotyczącej ujęcia 
w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematu dotyczącego weryfikacji wydatkowania środków 
finansowych poniżej progu przetargowego przez Urząd Miejski w Mosinie; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi radnego Jana 
Marciniaka; 
- radna Jolanta Szymczak między innymi przedstawiła propozycję ujęcia w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej tematu pod nazwą audyt organizacyjno-finansowy w Ośrodku Pomocy Społecznej;  
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- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do propozycji radnej Jolanty Szymczak; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi zaproponowała, 
aby Komisja Rewizyjna analizując wykonanie budżetu uwzględniła w swoich pracach kontrole 
pracy audytorów oraz aby w wystąpieniu absolutoryjnym przedstawiła efekty kontroli, które 
zostały przeprowadzone przez audytorów;  
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do propozycji Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Mosinie Małgorzaty Kaptur; 
- mieszkaniec gminy Mosina ………………………. między innymi wskazał, iż warto przyjrzeć się 
działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o w zakresie realizacji zadań dotyczących 
mienia komunalnego, uzasadniając przy tym konieczność przeprowadzenia takiej kontroli. 
Jednocześnie przedstawił pytania jakie jego zdaniem należy skierować w tym zakresie do 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz do Gminy Mosina; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi mieszkańca gminy 
Mosina ……………………………..; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi wskazała, 
iż  w jej ocenie Rada Miejska w Mosinie powinna domagać się, żeby spółki gminne prowadziły 
biuletyn informacji publicznej, w którym między innymi będzie możliwe prześledzenie kwestii  
zamówień publicznych. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili, iż ponownie 
przeanalizują propozycje planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 i do dnia 27 listopada br. 
prześlą drogą mailową do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej swoje propozycje, 
na podstawie których zostanie ustalony ostateczny jego kształt. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny ustosunkował się do prośby 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur dotyczącej udzielenia Radzie 

Miejskiej w Mosinie informacji, czy wszystkie kontrole, które zostały przewidziane w planie 

pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 zostały zrealizowane oraz wskazania terminu, w którym 

Rada Miejska w Mosinie będzie miała możliwość zapoznania się z wynikami tych kontroli.   

Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Marcina Ługawiaka dotyczące  

przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną kontroli realizacji inwestycji dotyczącej budowy 

węzłów przesiadkowych. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.10. 
 
    protokołował                przewodniczył
          
 (-) Anita Ćwiklińska                       (-)  Andrzej Raźny 
 
 

 


