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Protokół nr 23/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 11 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.53 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 obrad Andrzej Raźny przedstawił tematykę posiedzenia, a następnie 
przygotowane przez siebie sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2020. 
W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dyskusji na temat sposobu kontroli 
wybranych umów i zleceń Urzędu Miejskiego w Mosinie, innych jednostek organizacyjnych 
Gminy Mosina oraz spółek komunalnych na roboty i usługi o wartości od 10.000,00 zł  
do 120.000,00 zł w roku 2020, prowadzący obrady Andrzej Raźny zaproponował,  
aby pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali rejestr umów i zleceń Urzędu 
Miejskiego w Mosinie i przedstawili do końca tygodnia swoje propozycje robót/usług  
do skontrolowania w lutym 2021 r. oraz zapewnił, że wystąpi do jednostek organizacyjnych 
Gminy Mosina i spółek komunalnych o przedstawienie wykazów zwartych przez nie w roku 
2020 takich umów i zleceń do końca stycznia br.  
Rejestr umów i zleceń Urzędu Miejskiego w Mosinie zawartych w roku 2020 o wartości  
od 10.000,00 zł do 120.000,00 zł stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji udział wzięli: przewodniczący obrad Andrzej Raźny, radny Marcin Ługawiak, radny 
Jan Marciniak i radny Zbigniew Grygier. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny przedstawił swoje dotychczasowe działania i ich efekty 
oraz zamierzenia związane z podjętą kontrolą 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. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: radny Zbigniew Grygier, radny Waldemar 
Wiązek, radny Waldemar Waligórski i przewodniczący obrad Andrzej Raźny. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.17. 
 
   protokołował                 przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski            (-) Andrzej Raźny 
 
 


