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Protokół nr 27/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym  
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:30 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: 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła ogólne informacje na temat wykonania 
budżetu Gminy Mosina w roku 2020. 
W dyskusji poruszono tematy: opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat 
wykonania budżetu Gminy Mosina w roku 2020 oraz braku zbilansowania gospodarki 
odpadami komunalnymi w roku 2020 i jej perspektyw w roku 2021.  
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch i radny Jan Marciniak. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny zaproponował, aby członkowie Komisji Rewizyjnej 
przeanalizowali wykonanie budżetu Gminy Mosina w roku 2020 uczestnicząc w pracach 
branżowych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie omówił otrzymaną 
dokumentację dotyczącą wybranych do kontroli zrealizowanych w roku 2020  
z dofinansowaniem zewnętrznym inwestycji: zbiornika na wody opadowe zlokalizowanego 
na terenie Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, budowy ul. Brzechwy w Mosinie  
oraz budowy ul. Długiej i ul. Strzałowej w Mosinie. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Rewizyjnej dołączył radny Marcin 
Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 5 jej członków. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie prowadzącego 
obrady Andrzeja Raźnego dotyczące dofinansowania budowy ul. Lema w Mosinie  
i rozpoczęcia prac. 
Przewodniczący obrad Andrzej Raźny omówił otrzymaną dokumentację dotyczącą 
wybranych do kontroli zrealizowanych w roku 2020 z dofinansowaniem zewnętrznym 
inwestycji: budowy ul. Świerkowej w Mosinie oraz budowy dźwigu osobowego w budynku 
Mosińskiego Ośrodka Kultury. 
W dyskusji poruszono tematy: stanu zaawansowania przygotowań do budowy węzłów 
przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej oraz czynników mających wpływ  
na opóźnienia w realizacji tej inwestycji, rozliczenia projektów inwestycyjnych  
z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, powiązania opóźnień realizacji inwestycji  
z wysokością wypłacanego wykonawcy wynagrodzenia, potrzeby odbycia dodatkowego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz zwiększonych kosztów adaptacji budynku po ośrodku 
zdrowia w Mosinie na Urząd Miejski w Mosinie.  
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, radny Marcin Ługawiak, radny Łukasz Kasprowicz, radny Jan Marciniak i radny 
Michał Kleiber. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:23. 
 
     protokołował                 przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski            (-) Andrzej Raźny 


