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Protokół nr 30/21 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 11 czerwca 2021 r., 

w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

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

w Mosinie oraz goście według załączonych listy obecności. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny poinformował, o przyczynach 
zmiany terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej zaplanowanego wstępnie na dzień 
9 czerwca br. Jednocześnie przedstawił tematykę posiedzenia. Następnie między innymi 
wskazał, iż członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina za rok 2020. Ponadto przedstawił procedurę absolutoryjną 
oraz wskazał, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  Uchwałą SO-19/0954/55/2021 
z dnia 14 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za rok 2020. Jednocześnie między innymi wskazał, iż opinia Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok sporządzona 
została na podstawie dokumentów przekazanych przez Burmistrza Gminy Mosina, opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wiedzy członków Komisji Rewizyjnej. Następnie dokonał 
wprowadzenia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2020. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wykonania dochodów za rok 2020 w stosunku 
do zatwierdzonego planu, przyczyn niskiego wykonania planu w zakresie dochodów w dziale 
600 Transport i Łączność,  formy sporządzenia  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za rok 2020, współpracy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie udzielania 
odpowiedzi na pisemnie zadane pytania  przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie dotyczące 
sprawozdania, niepokoju związanego z ilością zmian wprowadzanych do budżetu Gminy 
Mosina w roku 2020, wysokości wydatków bieżących i konieczności wprowadzenia 
oszczędności w tym dziale, procedury udzielania zamówień publicznych, przyczyn niskiego 
wykonania planu w zakresie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, braku uzyskania przez radną Małgorzatę Kaptur w trybie dostępu do informacji 
publicznej informacji dotyczącej rejestru zobowiązań Gminy Mosina i konsekwencji z tym 
związanych, wydatku Gminy Mosina poniesionego w 2020 roku na ekspertyzę stanu skarpy 
zlokalizowanej w miejscowości Czapury, wykonania wydatków za rok 2020 w stosunku do 
zatwierdzonego planu oraz przyczyn braku wykonania założonych planów w poszczególnych 
działach budżetu Gminy Mosina, terminu ostatecznego  zamknięcia   budżetu Gminy Mosina 
za rok 2020, wyniku budżetu Gminy Mosina za rok 2020 oraz braku naruszenia przez Gminę 
Mosina  zapisów art. 242 ustawy o finansach publicznych. 
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Andrzej Raźny, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, 
radny Jan Marciniak, radny Adam Monikowski, radna Małgorzata Kaptur oraz Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch. 
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Daniel Schoenradt przedstawił 
zestawienie zadań z wydatków niewygasających w roku 2020. Wyżej wskazane zestawienie 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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Jednocześnie wraz z Skarbnikiem Gminy Mosina Tatianą Cynka oraz Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między 
innymi:  
- odnośnie punktu 1 dotyczącego zadania pod nazwą  „Opracowanie dwóch koncepcji budowy 
kanalizacji, jednej  z włączeniem do systemu kanalizacji Aquanet, drugiej opartej na lokalnych 
oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, 
Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa”, 
wskazania, czy po uzyskaniu opinii Spółki Aquanet  odnośnie opracowanych dwóch wariantów 
budowy kanalizacji sanitarnej będzie możliwość sfinalizowania zadania; 
- odnoście punktu 2 dotyczącego zadania pod nazwą „Zintegrowane węzły przesiadkowe 
w Drużynie, Pecnej (stacja Iłówiec) i Mosina” z uwagi na brak możliwości zrealizowania całego 
zadania do końca czerwca 2021 roku, wskazanie, jak wygląda procedura w przypadku braku 
realizacji zadania, a tym samym braku poniesienia wydatku w określonym terminie; 
-  odnoście punktu 6 dotyczącego zadania pod nazwą „Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie” 
wskazania na jakie odstępstwo od zakazu Gmina Mosina wystąpiła do Ministerstwa; 
- odnośnie punktu 15 dotyczącego zadania pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej z infrastruktura towarzyszącą”, wskazania, czy prace 
dotyczące realizacji tego zadania są wykonywane w terminie; 
- odnośnie punktu 13 dotyczącego zadania pod nazwą „Ścieżka rowerowa ul. Poznańska 
w Daszewicach- etap II+ III”, wskazania, czy dokonano uzgodnień odnośnie połączenia 
chodnika gminnego z chodnikiem powiatowym;  
- odnośnie punktu 14 dotyczącego zadania pod nazwą „SP Daszewice- termomodernizacja 
z odwodnieniem”, wskazania, czy projekt termomodernizacji uzupełniony jest w całości, oraz 
czy to zadanie wymaga pozwolenia na budowę, a także wskazania, czy projektant został 
obciążony kosztami za niedotrzymanie terminu. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny dokonał podsumowania tematu dotyczącego zadań 
z wydatków niewygasających w roku 2020. Następnie odnosząc się do sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2020 udzielił między innymi informacji na temat 
przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetu i formy jego pokrycia. Następnie poinformował 
o planowanych zmianach dotyczących świadczenia 500+. Ponadto przekazał informację na 
temat skutków obniżenia górnych stawek podatku za 2020 rok oraz kwoty wynikającej 
z odroczeń i zaległości podatkowych. Dodatkowo przedstawił informacje na temat 
nieruchomości, które zostały zbyte oraz nabyte przez Gminę Mosina w roku 2020, odnosząc 
się przy tym do kwestii finansowych. Ponadto między innymi poinformował o wysokości 
środków finansowych jakie w roku 2020 Gmina Mosina otrzymała z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji gminnych, a także o wysokości przychodów 
i wydatków Gminy Mosina w roku 2020 w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie 
oraz w zakresie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
Następnie udzielił informacji na temat działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020.  
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 1 głosem „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina za 2020 rok. 

Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2020 rok wraz z opinią 
w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2020 rok, stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 



 

3 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny wskazał, iż tematem dodatkowym 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej będzie wstępne omówienie projektu protokołu Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku 
inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”, podkreślając przy tym, 
iż projekt protokołu został przekazany członkom Komisji Rewizyjnej. Kserokopia 
ww. dokumentu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie odnosząc się 
do projektu protokołu przedstawił między innymi swoją opinię na temat: wyników 
z przeprowadzonej kontroli, działań Gminy Mosina w zakresie realizacji inwestycji budowy 
wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej oraz korzyści radnego Rady Miejskiej w Mosinie 
wynikających z realizacji ww. inwestycji. Jednocześnie zwrócił uwagę na potrzebę wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji mieszkańcom gminy Mosina. Następnie dokonując podsumowania 
omawianego tematu przytoczył treść projektu protokołu odnoszącą się do rekomendacji przez 
członków Komisji Rewizyjnej podjęcia przez Radę Miejska w Mosinie uchwał  dotyczących 
między innymi: złożenia zawiadomienia do prokuratury  dotyczącego możliwości popełnienia 
przestępstwa wynikającego z treści artykułu 231 ust 3 oraz artykułu 296 Kodeksu Karnego 
przez obecnego burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha oraz poprzedniego 
Burmistrza Jerzego Rysia będących w świetle art. 115 Par. 13 ust 4 Kodeksu 
karnego funkcjonariuszami publicznymi oraz złożenia zawiadomienia do prokuratury  
dotyczącego możliwości popełnienia przestępstwa wynikającego z treści artykułu 231 ust 1 i 2 
Kodeksu Karnego przez radnego Waldemara Wiązka będącego w świetle art. 115 Par. 13 ust 2 
Kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym, dokonując przy tym uzasadnienia. Ponadto 
wskazał, iż załączniki do przedstawionego projektu protokołu zostaną przekazane w terminie 
późniejszym, podkreślając przy tym, iż członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali wszystkie 
dokumenty w przedmiotowej sprawie. Ponadto zwrócił się z prośbą do członków Komisji 
Rewizyjnej o odniesienie się do przekazanego projektu protokołu i zgłoszenie ewentualnych 
uwag w celu sporządzenia protokołu, który zostanie przekazany Burmistrzowi Gminy Mosina. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch między innymi wskazał, iż odniesie się do 
dokumentu, który zostanie mu przedłożony. 
Prowadzący obrady Andrzej Raźny między innymi wskazał, iż protokół z kontroli postępowania 
dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej 
w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej 
w Pecnej” powinien zostać omówiony na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w celu umożliwienia 
wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym. 
Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego 
oraz do przedstawionej przez niego analizy z przeprowadzonej kontroli.   
Prowadzący obrady Andrzej Raźny ponownie zwrócił się z prośbą do członków Komisji 
Rewizyjnej o dokonanie analizy otrzymanego projektu protokołu oraz przedstawienie 
ewentualnych uwag w celu sporządzenia ostatecznej wersji protokołu z przeprowadzonej 
kontroli.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.05 

      protokołowała                                                                                      przewodniczył 

 (-) Anita Ćwiklińska                                                                                (-) Andrzej Raźny 


