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Protokół nr 31/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 18 października 2021 r.,  
w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 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 wskazał, iż tematem posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej jest kontrola wybranych przez  ww.  komisję inwestycji prowadzonych przez Urząd 

Gminy w 2021 roku, podkreślając przy tym między innymi, iż temat ten zaplanowany został 

na dwa posiedzenia komisji jednak z uwagi na awarię systemu teleinformatycznego 

w Urzędzie Miejskim w Mosinie posiedzenie zaplanowane na miesiąc wrzesień nie odbyło się. 

Jednocześnie wskazał, iż na posiedzeniu omówione zostaną trzy inwestycje prowadzone  przez 

Urząd Miejski w Mosinie, dodatkowo między innymi poinformował, iż zwrócił się z prośbą 

o przedstawienie informacji na temat stanu realizacji inwestycji w celu ustalenia jakie 

są realne szanse na wykonanie tzw. portfela inwestycyjnego oraz jakie wystąpiły problemy 

uniemożliwiające realizację niektórych inwestycji. Ponadto wskazał, iż członkowie Komisji 

Rewizyjnej otrzymali stosowne dokumenty tj. zestawienie tabelaryczne dla wydatków 

majątkowych na rok 2021 oraz  dokumentację dotyczącą realizacji trzech zadań 

inwestycyjnych (węzeł przesiadkowy Drużyna, budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej 

w Mosinie - etap I, wykonanie adaptacji budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd), 

zwracając się przy tym z prośbą o przedstawienie informacji na temat zgłoszonych inwestycji 

do Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik 

protokołu.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka między innymi wskazała, 

iż w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku jest wiele zadań, 

które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, 

informując przy tym, iż aktualnie przesunięty został termin udzielenia  informacji o przyznaniu 

środków finansowych w ramach tego programu oraz podkreślając między innymi, iż wytyczne 

ww. programu blokują możliwość realizacji zadań zgłoszonych do programu, a ujętych 

w  załączniku nr 7 Budżetu Gminy Mosina na rok bieżący. Jednocześnie między innymi 

wskazała, iż zadań zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

jest dosyć sporo, ponieważ zostały one pogrupowane przez Burmistrza Gminy Mosina 

w kategoriach inwestycji: drogowych  i  oświatowych, podkreślając przy tym, iż basen stanowi 

oddzielną kategorie. Następnie poinformowała, iż wiele zadań w ramach zadań 

inwestycyjnych obecnie jest realizowane z dofinansowaniem. Jednocześnie wskazała, 

iż aktualnie na inwestycje z dofinansowaniem nie ma zawartych umów na realizację zadania 

inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Lema, podkreślając przy tym, iż wybrano już 

najkorzystniejszą ofertę i na dniach zostanie zawarta umowa, która zostanie przekazana 

do  Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszej realizacji. Dodatkowo wskazała, iż Gmina 

otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów 

popegeerowskich na zadanie dotyczące wodociągu, podkreślając przy tym, iż postępowanie 
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przetargowe jest ogłoszone, a termin zgłaszania ofert ustalony jest na koniec tego tygodnia, 

jednak z uwagi na zapytania wykonawców może ulec przesunięciu. Jednocześnie udzieliła 

odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy przewiduje się 

rozpoczęcie prac dotyczących budowy ul. Lema w roku bieżącym; wskazania, jak wygląda 

dalsza procedura związana z realizacją zadania z dofinansowaniem dotyczącego budowy 

ul. Lema; wskazania, czy kanalizacja deszczowa na ul. Lema realizowana będzie w ramach 

zadania z dofinansowania. Następnie odnosząc się do pisemnej prośby Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Andrzeja Raźnego o przygotowanie wykazu wydatków planowanych 

do realizacji w tym roku, wydatków mogących być wydatkami niewygasającymi lub wydatkami 

niemożliwymi do realizacji w roku 2021, wskazała między innymi, iż z uwagi na brak 

wprowadzenia zmian do budżetu roku bieżącego nie była w stanie przygotować stosownego 

zestawienia, podkreślając przy tym, iż po uzyskaniu stosownych wytycznych od Burmistrza 

Gminy Mosina takie zestawienie zostanie przygotowane i przekazane. Jednocześnie udzieliła 

odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, na jakie zadania inwestycyjne 

zostaną ogłoszone przetargi w roku bieżącym i jakie zadania są możliwe do realizacji jeszcze 

w tym roku. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie odniosła się do platformy zakupowej, 

wskazując jakie postępowania przetargowe zostały ogłoszone. Ponadto między innymi 

poinformowała, iż w planowane jest również ogłoszenie przetargu na następujące inwestycje: 

budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie; modernizacja placów zabaw na terenie gminy 

Mosina, które ujęte są w paragrafie inwestycyjnym; wentylacja-klimatyzacja OSiR w Mosinie 

przy ul. Szkolnej oraz remont boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie. Dodatkowo wskazała 

na problemy związane z ogłoszeniem ww. przetargów oraz udzieliła odpowiedzi na pytanie 

dotyczące między innymi: wskazania, czy realizacja zadania dotyczącego wentylacji-

klimatyzacji OSiR w  Mosinie musi być realizowana w ramach procedury przetargowej 

oraz  wskazania, czy nastąpi intensyfikacja zadań leżących w gestii Referatu Inwestycji 

i  Rozwoju Gminy, dotyczących zlecania mniejszych projektów drogowych, takich jak np. 

chodniki. Ponadto wskazała, iż nie jest wstanie określić zadań niewygasających z uwagi na brak 

uzgodnień w tym zakresie z Burmistrzem Gminy Mosina.  

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 6 jej członków. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na zapytania 
prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych 
długoletnich, a dotyczących między innymi: wskazania, na jakim etapie jest realizacja 
inwestycji dotyczącej tzw. Czerwonki; wskazania na jakim etapie jest realizacja inwestycji 
dotyczącej przebudowy ronda przy ul. Mocka; wskazania na jakim etapie jest realizacja 
tzw. obwodnicy wschodniej oraz wskazania jakie są możliwości realizacji tej inwestycji 
w  przypadku braku wyrażenia zgody na odlesienie części terenu, przez który ma ona 
przebiegać; wskazania, na jakim etapie jest sprawa dotycząca przejęcia przez Gminę Mosina 
terenów, na których znajdują się tory prowadzące do Osowej Góry; wskazania, czy Gmina 
Mosina przy planowaniu realizacji zadania dotyczącego opracowania projektu połączenia 
ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim, bierze pod uwagę 
kwestie inwestycyjne dotyczące WZDW w zakresie projektowania kolejnego odcinka drogi 
biegnącej w kierunku Dymaczewa, a tym samym możliwości włączenia się w tę drogę 
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oraz wskazania, czy  możliwe jest uaktualnienie wykonanego projektu połączenia 
ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny zwrócił uwagę na problem brak dobrej przeprawy przez 
Kanał Mosiński na odcinku od Mosiny do Krosna. Jednocześnie wskazał na potrzebę 
sporządzenia dobrego projektu dotyczącego przeprawy przez Kanał Mosiński w celu złożenia 
stosownego wniosku o dofinansowanie realizacji tej inwestycji.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi 
prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka  udzieliła odpowiedzi 
na pytania dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszy zaplanowanych 
przez poszczególne sołectwa, a dotyczących między innymi: wskazania, czy występują 
opóźnienia w realizacji tych zadań oraz wskazania, czy zagrożona jest realizacja któregoś z nich. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania 
dotyczące między innymi:  wskazania, czemu ma służyć rozwiązanie polegające na wydłużeniu 
tzw. Czerwonki przez Kanał Mosiński w kierunku ul. Leszczyńskiej oraz wskazania, 
czy sporządzona została na zlecenie Gminy Mosina analiza ruchu drogowego. 
Radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasza Łukowiaka dotyczącej wskazania, iż Gmina Mosina posiada dokument dotyczący 
analizy ruchu drogowego. 
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w przedmiotowej sprawie, 
w trakcie której między innymi wskazano na potrzebę przekazania radnym Rady Miejskiej 
w  Mosinie przedmiotowego dokumentu oraz zorganizowania odrębnego spotkania  
w przedmiotowej sprawie zainicjowanego przez Burmistrza Gminy Mosina.  
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak oraz radny Dominik Michalak.  
Radny Jan Marciniak odnosząc się do przekazanych na posiedzenie przez Burmistrza Gminy 
Mosina dokumentów, wskazał na brak zawarcia w nich informacji na temat wydatków 
mogących być niewygasającymi oraz wydatków niemożliwych do realizacji w roku bieżącym, 
podkreślając przy tym między innymi, iż informacje te są informacjami kluczowymi. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka, 
wskazał na potrzebę uzyskania przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie wskazanych informacji 
w formie pisemnej.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka między innymi wskazała, 
iż, może przekazać stosowne zestawienie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Mosina.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odnosząc się do wypowiedzi Kierownika 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanny Pawlickiej wskazał, iż zarys takiego zestawienia 
zadań został przekazany przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy  i aktualnie jest 
analizowany, a po zatwierdzeniu zostanie przekazany radnym Rady Miejskiej w Mosinie.  
Prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał, iż w jego ocenie, biorąc pod uwagę aktualną 
sytuację w kraju oraz perspektywy dofinansowań z Unii Europejskiej, Gmina Mosina powinna 
wygasić działania związane z dofinansowaniem budowy basenu, uzasadniając przy tym swoją 
opinię. Następnie wskazał, iż w dalszej części posiedzenia Komisji Rewizyjnej omówiona 
zostanie realizacja trzech wybranych inwestycji prowadzonych prze Urząd Miejski w Mosinie 
w roku 2021, podkreślając przy tym, iż stosowne dokumenty dotyczące tych inwestycji 
przekazane zostały członkom ww. komisji.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka scharakteryzowała inwestycję 
dotyczącą budowy węzła przesiadkowego w Drużynie, wskazując przy tym między innymi 
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na  problemy związane z realizacją tej inwestycji oraz wskazując, iż  problemy te omówione 
zostały na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Ponadto odnosząc się do zawartej 
w wykonawcą umowy oraz sporządzonych do niej aneksów wskazała, iż były to wyłącznie 
aneksy terminowe. Jednocześnie odnosząc się do protokołu końcowego wskazała, iż zadanie 
zostało wykonane zgodnie z  umową i aneksami do umowy, a roboty pod względem 
technicznym zostały wykonane należycie. Dodatkowo wskazała, iż najważniejszym 
dokumentem odnoszącym się do tej inwestycji z punktu widzenia wykonawczego jest 
zaświadczenie z Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o braku 
sprzeciwu na użytkowanie obiektu budowlanego. Jednocześnie między innymi wskazała, 
iż  najważniejszym  problemem, który zaistniał przy realizacji tej inwestycji była niewykonana, 
a zinwentaryzowana i wskazana kanalizacja deszczowa do której zgodnie z ustaleniami z PKP 
miał się podłączyć wykonawca i odwodnić węzeł przesiadkowy. W związku z brakiem tej 
kanalizacji, jeden z aneksów umowy dotyczył robót dodatkowych z tym związanych. Ponadto 
wyjaśniła kwestie dotyczące rozliczenia tej inwestycji oraz wskazała, między innymi, 
iż wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na ustawienie barier 
zabezpieczających, taką zgodę uzyskano, jednak aktualnie nie ma zabezpieczonych środków 
finansowych na ich realizację. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 
innymi: wskazania, czy płatności dotyczące realizacji tej inwestycji zostały uregulowane; 
wskazania, czy będzie problem z terminowością realizacji pozostałych węzłów 
przesiadkowych, informując przy tym o problemach związanych z budową węzła 
przesiadkowego w Mosinie; wskazania, czy w  przypadku braku wykonania węzła 
przesiadkowego w Mosinie w wyznaczonym terminie będzie się to wiązało z koniecznością 
zwiększenia nakładów finansowych na to zadanie.  
Następnie przedstawiła informacje na temat realizacji zadania pod nazwą „Budowa 
(z przebudową) ulicy Łaziennej i Kanałowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina: etap I                              
- ul. Łazienna na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Kanałowej”, wskazując przy tym między 
innymi, iż rozliczając inwestycję dokonano oszczędności w stosunku do zawartej umowy, 
co  związane było z zawarciem aneksu do umowy. Ponadto między innymi wskazała 
na problemy jakie wystąpiły przy realizacji tej inwestycji, które były niezależne od wykonawcy, 
a wynikały z konieczności przebudowy słupa linii napowietrznej. Jednocześnie wskazała, 
iż z uwagi na wskazany problem, konieczne było podpisanie aneksu terminowego do zawartej 
umowy. Ponadto odnosząc się do wypowiedzi prowadzącego posiedzenie Andrzeja Raźnego, 
wskazała na przyczyny braku realizacji wskazanego zadania w całości.  
Następnie odnosząc się do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku po Ośrodku Zdrowia na Urząd Miejski w Mosinie” wskazała 
między innymi na szereg problemów, jakie wystąpiły przy realizacji tej inwestycji, włącznie 
z  koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy przeciwpożarowej, co związane było 
z koniecznością zawarcia wielu aneksów terminowych oraz kwotowych do zawartej umowy 
z wykonawcą. Odnosząc się do rozliczenia końcowego inwestycji, wskazała między innymi 
na  dużą liczbę faktur wynikającą z faktu, iż fakturowanie zadania było częściowe, podkreślając 
przy tym, między innymi, iż zadanie można było rozliczyć z uwagi na otrzymanie pozytywnego 
stanowiska Straży Pożarnej i pozwolenia na użytkowanie obiektu. Następnie udzieliła 
odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy w przekazanych członkom 
Komisji Rewizyjnej materiałach są protokoły konieczności; wskazania, czy w pierwotnym 
projekcie realizacji inwestycji nie było wymaganej opinii rzeczoznawcy PPOŻ; wskazania, 
czy Urząd Miejski w Mosinie rozpoznał genezę problemu związanego z pierwszą wydaną 
opinią przeciw pożarową, która w rezultacie nie była do końca prawidłowa. 
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Radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat konieczności 
wprowadzenia przez wykonawcę zmian dotyczących realizacji omawianego zadania 
inwestycyjnego, a związanych z ekspertyzą przeciwpożarową oraz konsekwencji finansowych 
z tym związanych dla Gminy Mosina. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka odniosła się do wypowiedzi 
radnego Michała Kleibera.  
Radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat potrzeby przeprowadzania 
przez Urząd Miejski w Mosinie analizy poszczególnych inwestycji w zakresie przepisów w tym 
przepisów przeciwpożarowych w celu wyeliminowania problemów związanych z dalszą 
realizacją inwestycji. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania posiedzenia, podkreślając przy 
tym, między innymi, iż obszar inwestycji jest obszarem strategicznym Gminy oraz wskazując 
na problemy występujące w tym zakresie w Gminie Mosina związane, w jego ocenie, między 
innymi z brakami kadrowymi występującymi w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy.   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi 
prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego, wskazując przy tym między innymi na problemy 
związane z naborem pracowników do Urzędu Miejskiego w Mosinie, w tym do Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy. 
Radny Jan Marciniak odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza 
Łukowiaka, wyraził swoją opinię dotyczącą prowadzenia naborów na nowe stanowiska pracy 
przez Urząd Miejski w Mosinie, podkreślając przy tym między innymi możliwość dokonania 
przesunięć pracowników między poszczególnymi referatami. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka.  
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.40. 
 
    protokołował                przewodniczył
          
 (-) Anita Ćwiklińska                        (-) Andrzej Raźny 
 


