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Protokół nr 41/22 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się 
w dniu 14 listopada 2022 r., w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

pl. 20 Października 1 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:32 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Zbigniew Grygier. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, których listy obecności znajdują się w materiałach 
Komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Zbigniew Grygier przedstawił tematykę dzisiejszego posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej. 
Sekretarz Gminy Mosina Dorota Tomyślak przedstawiła dotychczasowy sposób sprawowania 
przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad komunalnymi 
jednoosobowymi spółkami prawa handlowego oraz projekt zarządzenia Burmistrza Gminy 
Mosina w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Mosina, 
który wraz z pismem SG.0012.6.2022.DT z dnia 10 listopada 2022 r., znajduje się 
w materiałach Komisji. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− dotychczasowego dokumentu regulującego zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
z udziałem Gminy Mosina, 

− genezy projektu zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zasad nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Mosina i konsekwencji stosowania tego 
dokumentu w przyszłości, 

− błędu popełnionego podczas kontroli pierwszego oświadczenia majątkowego byłego 
Prezesa spółki „Park Strzelnica” i konsekwencji z tym związanych, 

− obowiązujących procedur dotyczących kontroli oświadczeń majątkowych prezesów spółek 
komunalnych, 

− braku przepisów nakładających sankcje za błędy popełnione podczas kontroli oświadczeń 
majątkowych, 

− potrzeby zwrócenia się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wyrażenie 
opinii w sprawie wypłaty nienależnego wynagrodzenia Prezesowi spółki „Park Strzelnica” 
spowodowanego popełnionym błędem podczas kontroli jego pierwszego oświadczenia 
majątkowego i odpowiedzialności z tego tytułu. 

Udział w niej wzięli: radny Zbigniew Grygier, radny Michał Kleiber, radny Andrzej Raźny, 
radny Jan Marciniak i radna Izabela Demska. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Sekretarz Gminy Mosina Dorota Tomyślak 
i były Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny Andrzej Raźny, który z tą chwilą 
przejął prowadzenie obrad, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej udział brało 5 jej członków. 
Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” – wniosek o skierowanie 
do radcy prawnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zapytania w sprawie 
konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Gminy Mosina 
podczas kontroli pierwszego oświadczenia majątkowego byłego Prezesa spółki „Park 
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Strzelnica” i Rady Nadzorczej spółki „Park Strzelnica” oraz możliwych konsekwencji dla 
składającego oświadczenie majątkowe. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny wyraził przekonanie o potrzebie opisania szczegółowej 
procedury kontroli oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Gminy Mosina. 
Następnie w dyskusji radny Jan Marciniak poruszył temat sprawy dystrybucji węgla przez 
Gminę Mosina do gospodarstw domowych i problemów z tym związanych. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Andrzej Raźny, radny Zbigniew Grygier, 
radny Michał Kleiber i radna Izabela Demska. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: były Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst i Sekretarz Gminy Mosina Dorota Tomyślak. 
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o podanie na stronie internetowej Gminy Mosina 
komunikatu przedstawiającego aktualną sytuację w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę 
Mosina do gospodarstw domowych i jego ciągłą aktualizację. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2023. Zobowiązał się przy tym, że prześle go drogą elektroniczną do wszystkich członków 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie z prośbą o zgłoszenie do końca 
tygodnia propozycji własnych tematów. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− problemów związanych z dystrybucją węgla przez Gminę Mosina do gospodarstw 
domowych, 

− smogu występującego w Mosinie, 

− potrzeby wydzielenia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023 osobnej pozycji budżetowej 
dotyczącej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu solarów. 

Udział w niej wzięli: radny Andrzej Raźny, radny Jan Marciniak, radny Zbigniew Grygier, 
radny Michał Kleiber i radna Izabela Demska. 

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ: 
Komisja wnioskuje o skierowanie do radcy prawnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu zapytania w sprawie konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków 
przez Burmistrza Gminy Mosina podczas kontroli pierwszego oświadczenia majątkowego 
byłego Prezesa spółki „Park Strzelnica” i Rady Nadzorczej spółki „Park Strzelnica” 
oraz możliwych konsekwencji dla składającego oświadczenie majątkowe. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:09. 

protokołował przewodniczył przewodniczył  

(-) Piotr Sokołowski (-) Zbigniew Grygier (-) Andrzej Raźny 


