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Protokół nr 29/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 17 maja 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: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny przedstawił tematykę dzisiejszego 
posiedzenia. Jednocześnie odnosząc się do tematu posiedzenia, tj. Kontroli efektywności 
wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń 
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy 
Mosina w 2020 roku, w tym: - środki przeznaczone na wynagrodzenia, wskazał, iż dokumenty 
w przedmiotowym temacie zostały przekazane członkom Komisji Rewizyjnej i stanowią 
załącznik niniejszego protokołu. 
Kierownik Referatu Promocji i Kultury Karolina Adamczyk-Pięta przy pomocy prezentacji 
przedstawiła informacje z realizacji Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 r. informując przy tym między innymi, iż do Urzędu Miejskiego w Mosinie 
wpłynęło łącznie 47 ofert z czego 6 nie otrzymało dofinansowania między innymi z powodu 
braku spełnienia warunków formalnych, czy zgodności z zakresem konkursu. Łączna kwota 
środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku wyniosła 165.330 zł, 
podpisano 41 umów na realizację zadań publicznych z 22 organizacjami pozarządowymi. 
Ponadto poinformowała, iż podpisano 5 umów z 3 organizacjami pozarządowymi na realizację 
zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”, na kwotę 37.332 zł. Jednocześnie 
przedstawiła informację z jakimi organizacjami pozarządowymi i w jakim zakresie zawarto 
umowy, w jakim zakresie zadania zostały wykonane oraz jakie trudności w realizacji tych zadań 
nastąpiły w związku z sytuacją epidemiologiczną. Prezentacja stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Jakub Modrzyński z Referatu Promocji i Kultury przy pomocy prezentacji przedstawił 
informację z realizacji Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 
roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy 
Mosina w 2020 r. informując przy tym między innymi, iż w ramach ww. uchwały ogłoszono 
jeden otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 
Gminy Mosina w 2020 roku  w ramach, którego do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęło 
łącznie 24 projekty z czego 6 nie otrzymało dofinansowania między innymi z powodów 
formalnych, tj. niezałączenie wszystkich wymaganych dokumentów i dokładnych wyliczeń. 
Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych 
w 2020 roku wyniosła 324 000, 00 zł, podpisano 18 umów na realizację zadań publicznych z 11 
organizacjami sportowymi. Jednocześnie przedstawił z jakimi organizacjami pozarządowymi 
i w jakim zakresie zawarto umowy, w jakim zakresie zadania zostały wykonane oraz jakie 
trudności w realizacji tych zadań nastąpiły w związku z sytuacją epidemiologiczną. Prezentacja 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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W dyskusji poruszono między innymi tematy: występowania nieprawidłowości w procedurze 
rozliczeń organizacji pozarządowych z zrealizowanego zadania, konieczności działań 
w kierunku rozwinięcia realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony przyrody, sposobu 
przeprowadzania konkursów projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina 
na 2020 rok oraz konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 roku, wynagrodzeń 
osób w ramach realizacji danego zadania, możliwości wyodrębnienia w budżecie Gminy 
Mosina w dziale dotyczącym rozwoju sportu dwóch budżetów, w ramach których środki 
finansowe zostaną przeznaczone odrębnie na tzw. sport zawodowy i odrębnie na tzw. sport 
amatorski.  
W dyskusji udział wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Kierownik Referatu Promocji 
i Kultury Karolina Adamczyk-Pięta, radny Jan Marciniak, radny Michał Kleiber, Skarbnik Gminy 
Mosina Tatiana Cynka, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Jakub Modrzyński 
z Referatu Promocji i Kultury. 
Jakub Modrzyński z Referatu Promocji i Kultury przy pomocy prezentacji przedstawił realizacje  
zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku wraz z zestawieniem kosztów realizacji tych zadań 
wykonanych przez UKS Mosińska Jedynka - Sekcja Piłki Siatkowej. Prezentacja 
oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie Kierownik Referatu Promocji i Kultury Karolina Adamczyk-Pięta przy pomocy 
prezentacji przedstawiła realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w 2020 roku 
wraz z zestawieniem kosztów realizacji tych zadań wykonanych przez Stowarzyszenie Ambitio-
Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina oraz Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna 
Baranówko realizującego zadanie pod nazwą „Z aparatem po Mosinie”. Prezentacja 
oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania omawianej tematyki posiedzenia. 
Następnie przechodząc do omawiania drugiego tematu posiedzenia, tj. Rozpatrzenia 
sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki 
samorządu oraz przedstawienia Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Gminy, w tym wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium, 
między innymi wskazał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną 
opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina 
za rok 2020. Jednocześnie przedstawił elementy tej opinii, wskazując przy tym na kwestię 
gospodarki odpadami komunalnymi.  
W dyskusji poruszono między innymi tematy: określenia co wchodzi w łączną kwotę 
zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych 
na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zobowiązań, która ujęta została 
w Sprawozdaniu finansowym, bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego- Gmina Mosina  i bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu 
budżetowego, informacji dotyczącej obiektów mieszkalnych będących w posiadaniu Gminy 
Mosina, informacji dotyczących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Mosina, 
informacji dotyczących wykonania wydatków majątkowych za rok 2020 oraz informacji 
dotyczących remontów przeprowadzonych w 2020 roku, ujętych w Informacji o stanie mienia 
Gminy Mosina na dzień 31.12.2020 r. 
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W dyskusji udział wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana 
Cynka, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż omawiany temat poruszony zostanie 
na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zaplanowanym na miesiąc czerwiec br. 
Radny Jan Marciniak wskazał, iż uzyskał pisemne odpowiedzi na pytania dotyczące 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 w zakresie dochodów, informując przy tym, 
iż przedstawi również pisemne zapytania dotyczące wydatków. Następnie wyraził swoją 
opinię na temat sposobu sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020  
w odniesieniu do sprawozdania z roku 2019.  
Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny dokonał podsumowania omawianej tematyki 
posiedzenia. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:20.   
 
 
  protokołowała                                                   przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                     (-)  Andrzej Raźny 
 

 


