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Protokół nr 15/20 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym  

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.15 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

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

Miejskiej w Mosinie: Andrzej Raźny, Zbigniew Grygier, Marcin Ługawiak, Jan Marciniak, 

Ryszard Rybicki, Czesław Tomczak i Waldemar Waligórski oraz goście: Kierownik Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, Katarzyna Suchocka z Biura Zarządzania 

Projektami i Funduszami Europejskimi, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

Małgorzata Kaptur, radny Łukasz Kasprowicz i radny Dominik Michalak. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący obrad Andrzej Raźny przypomniał, że tematem zaplanowanej kontroli jest 

analiza zrealizowanych projektów inwestycyjnych w latach 2018 – 2019 z dofinansowaniem 

zewnętrznym, wskazując przy tym, że w dniu dzisiejszym zostanie przedstawiona informacja 

w zakresie roku 2019, a dotycząca roku 2018 zostanie Komisji Rewizyjnej przekazana  

w terminie późniejszym.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka i Katarzyna Suchocka  

z Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi przedstawiły zrealizowany 

w roku 2019 projekt inwestycyjny z dofinansowaniem zewnętrznym: „Szatnię na Medal”  

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Następnie udzieliły odpowiedzi na pytania,  

które między innymi dotyczyły: wskazania, czy przy tej inwestycji został przeprowadzony 

przetarg, określenia sposobu pozyskania informacji o możliwości uzyskania dofinansowania 

przedmiotowej inwestycji, sposobu wyboru szkoły, w której ma zostać zrealizowana jakaś 

inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym, wskazania, czy Gmina Mosina wykorzystała 

uzyskane dofinansowanie na przedmiotową inwestycję w pełni oraz wskazania,  

czy pracownicy Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi samodzielnie 

napisali wniosek o dofinansowanie.    

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka i Katarzyna Suchocka  

z Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi przedstawiły zrealizowany 

w roku 2019 projekt inwestycyjny z dofinansowaniem zewnętrznym: termomodernizację 

Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Następnie udzieliły odpowiedzi na pytania, które między 

innymi dotyczyły: wskazania, czy przy termomodernizacji obiektów szkolnych realizowanej 

przez Gminę Mosina z automatu nie jest uwzględniany na przykład montaż paneli 

fotowoltaicznych, wskazania przyczyn późnego przekazania Gminie Mosina aneksu  

do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania oraz wskazania, czy Gmina Mosina 

otrzymała całą kwotę dofinansowania na przedmiotową inwestycję, określenia wysokości 

kwoty na realizację przedmiotowego zadania wynikającą z podpisanej umowy z wykonawcą, 

określenia wysokości dofinansowania, jakie Gmina Mosina miała otrzymać na przedmiotową 

inwestycję, wskazania, czy nastąpiły jakieś korekty kwoty tego dofinansowania, wskazania, 

czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadził już kontrolę 

realizacji przedmiotowej inwestycji i czy jest możliwość przekazania Komisji Rewizyjnej 

wniosków z tej kontroli, wskazania, czy została wybrana jakaś firma zewnętrzna do napisania 

wniosku o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, a jeśli tak, to w jakim zakresie i w jaki 

sposób została ona wybrana, możliwości przekazania Komisji Rewizyjnej wniosków 

pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez instytucje, które udzieliły dofinansowania 

na inwestycje realizowane przez Gminę Mosina w latach 2018-2019, odniesień się do nich 

Gminy Mosina oraz końcowych wniosków pokontrolnych, współpracy Gminy Mosina  
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z firmami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i sposobu wyboru 

tych firm, sposobu przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych 

przez Gminę Mosina w ostatnich latach oraz współpracy Gminy Mosina z jednostkami 

organizacyjnymi i spółkami gminnymi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych  

na różnego rodzaju zadania. 

Prowadzący obrady Andrzej Raźny zwrócił się do Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju 

Gminy Joanny Pawlickiej i Katarzyny Suchockiej z Biura Zarządzania Projektami  

i Funduszami Europejskimi o przygotowanie dla Komisji Rewizyjnej zestawienia 

zrealizowanych w roku 2018 projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem zewnętrznym. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła informację 

na temat stanu realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym w roku 2020. Udzieliła 

przy tym wraz z Katarzyną Suchocką z Biura Zarządzania Projektami i Funduszami 

Europejskimi odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia terminu 

realizacji budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej  

oraz wskazania, czy w przypadku budowy zbiornika i przepompowni w ul. Leśmiana  

w Mosinie ewentualne opóźnienia realizacji tej inwestycji mogą wystąpić po stronie instytucji 

dofinansowującej przedmiotowe zadanie.  

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat problemów 

technicznych związanych z obradowaniem w trybie zdalnym.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła informacje  

na temat organizacji jutrzejszego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.22. 

 

   protokołował                 przewodniczył   

(-) Piotr Sokołowski          (-) Andrzej Raźny 


