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Protokół nr 18/20 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 6 lipca 2019 r., 

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.38 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

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

w Mosinie według załączonej listy obecności. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny przedstawił temat obrad komisji, 

czyli wydanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina  z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok. Jednocześnie wskazał, iż Komisja Rewizyjna 

na swoich wcześniejszych posiedzeniach dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Mosina. 

Ponadto poinformował, iż sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie 

się w miesiącu sierpniu, jednak z uwagi na konieczności przekazania uchwały ww. komisji 

wraz z opinią  do Regionalnej Izby Obrachunkowej posiedzenie to zostało zorganizowane 

w terminie wcześniejszym. Następnie odniósł się do treści Uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mosina 

za rok 2019, podkreślając przy tym, iż opinia ta jest pozytywna i ma ona wpływ na wydanie 

opinii przez Komisje Rewizyjną. Kserokopia tej uchwały stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. Ponadto wskazał, iż członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali projekt uchwały 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za rok 2019 r. 

wraz z przygotowaną opinią w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok, 

informując przy tym, iż po weryfikacji projektu uchwały przez mecenasa dokonano w niej 

poprawki technicznej. Następnie omówił treść opinii ww. komisji stałej Rady Miejskiej 

w Mosinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2019.  

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat: wykonania budżetu Gminy 

Mosina za rok 2019, na temat treści opinii ww. komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2019, na temat przekazanej przez 

Burmistrza Gminy Mosina informacji o stanie mienia komunalnego oraz na temat treści 

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 

2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy Mosina za rok 2019.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o dokonaniu zmian 

w treści opinii ww. komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok 

w punkcie 13 odnośnie informacji dotyczących wniosków Komisji Rewizyjnej 

z przeprowadzonej kontroli w zakresie analizy gminnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ponadto Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” 
nie przyjęła wniosku w sprawie podania w punkcie 3 opinii ww. komisji w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Mosina za 2019 rok, informacji iż pierwotna wersja informacji o stanie mienia 

komunalnego przekazana przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 30 marca br. nie była 

przygotowana zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur złożyła interpelację 

do Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie, w wyniku czego w dniu 1 lipca 2020 
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roku została przekazana radnym Rady Miejskiej w Mosinie rozszerzona wersja informacji 

o stanie mienia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2019.  

Następnie w wyniku głosowania Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 

wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 

rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu - 4 głosami „za”, przy 

2 głosach ”przeciw”. 

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2019 rok wraz z opinią 

w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok, stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.53 

 

    protokołowała                                                                                      przewodniczył 

 (-) Anita Ćwiklińska                                                                                 (-) Andrzej Raźny 

 


