
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2020. 

Komisja obradowała w następującym składzie: 

1. Andrzej Raźny - Przewodniczący 

2. Zbigniew Grygier – vice Przewodniczący 

3. Ryszard Rybicki 

4. Waldemar Waligórski 

5. Czesław Tomczak 

6. Marcin Ługawiak 

7. Jan Marciniak 

Komisja odbyła w 2020 roku 10 posiedzeń. Średnia frekwencja na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 

wyniosła 97,1%.  

 

W trakcie roku 2020 zostały zlecone przez radę Miejską w Mosinie Komisji Rewizyjnej 2 tematy tj.  

1. Kontrola umów zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne w kadencji 2018-

2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 

Kontrola zlecona uchwałą nr XXV/182/20 z dnia 27 lutego 2020 roku.  

Ograniczenia pracy komisji Rady Miejskiej w Mosinie (COVID 19) spowodowały konieczność 

wydłużenia terminu sporządzenia Raportu z kontroli do dnia 31 sierpnia 2020 roku. (Uchwała 

nr  XXVIII/222/20 z dnia 28 maja 2020 roku)  

Efektem pracy Komisji było ustalenie możliwego naruszenia zapisów art. 24f ustawy o 

samorządzie zakończonym głosowaniem przez Radę Gminy. Rada nie rozstrzygnęła sprawa 

jest w toku.  

2. Kompleksowa kontrola umów zawartych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji projektu 
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - budowa stacji 
przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej. 

Kontrola zlecona uchwałą nr XXXI/258/20 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 13 sierpnia 
2020 r. roku.  

Ustalenia oraz wnioski zawarte są w sporządzonym raporcie pokontrolnym. 

3. W miesiącu grudniu 2020 roku została też wszczęta (na mój wniosek) dodatkowa kontrola 

dotycząca przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym w spółkach zależnych  przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie – 

kontrola w trakcie – materiał zgromadzono i oczekujemy na opinię prawną.   

 

Paca komisji była w 2020 roku utrudniona. Z uwagi na ograniczenia pandemii kontrole opierały się na 

dokumentach dostarczonych w formie kopii lub skanów. W większości w systemie zdalnym. 

Ograniczana też była liczba osób z uwagi jednak na zachorowania COVID w Urzędzie Gminy.  



 

 

17 lutego 2020 roku 

Temat Kontrola wydatków na transport zbiorowy z terenu Gminy Mosina w latach 2018 i 2019 w 

tym dowóz dzieci do szkół. 

 

1. Gmina Mosina świadczy usługi na 6 wewnętrznych trasach komunikacji pasażerskiej – linia 691, 

692, 693,694,698,699  

2. Gmina Mosina corocznie zawiera ze spółką Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. 

Umowę o świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego oddzielnie dla 

każdej linii. 

 

W trakcie realizacji poszczególnych tematów, po analizie dokumentacji oraz wysłuchaniu zaproszonych 

gości  Komisja nie sformułowała zaleceń. Jedynie w stosunku do utrzymywania linii wewnętrznych o 

bardzo niskiej frekwencji (693 i 694 – Baranowo, Sowiniec oraz Krosno, Nowe Krosno) sformułowano 

wniosek o przeanalizowanie  efektywności utrzymywania linii. W świetle pandemii jednak oprócz 

skierowania pisma do sołtysów i przewodniczących osiedli innych działań nie podjęto.  

 

 

20 kwietnia 2020: 

Temat: Analiza zrealizowanych projektów inwestycyjnych w latach 2018 – 2019 z dofinansowaniem  

zewnętrznym. 

 

Zrealizowany w roku 2019 projekt inwestycyjny z dofinansowaniem zewnętrznym: „Szatnię na Medal” 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. 

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rogalinku 

Omawiano stan inwestycji na 2020 rok w tym problemy inwestycji budowy węzłów przesiadkowych 

 

 

18 maja zdalnie 

Temat: Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w Gminie Mosina 

Na koniec września 2019 roku w Mosinie łącznie dzieci wieku szkolnego i przedszkolnego 4 551 z tego 

uczniowie szkół podstawowych 2 956, przedszkoli 1 131 i klasy 0 444 uczniów co daje razem 4 551 

dzieci.  

Omawiano w trakcie Komisji funkcjonowanie w okresie pandemii oraz dyskutowano na temat potrzeb 

inwestycyjnych bazy oświatowej. 



 

8 czerwca 2020  

Temat: Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Mosina  za 2019 rok. 

 

Analizowano wykonanie budżetu  za rok 2019 

Prowadzono dyskusję na temat kontroli przestrzegania art. 24f usg przez radnych kadencji 2018 – 

2023. 

 

6 lipca 2020  

Temat: Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Mosina  za 2019 rok  oraz przygotowanie wniosku  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina. 

 

Procedowana była: 

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 uchwałę przyjęto 2 głosami przeciw i 4 głosami za 

 

14 września 2020 

Kontrola realizacji umów na wykonanie 3 węzłów przesiadkowych. 

 

19 października 2020 

Cd kontroli realizacji umów na wykonanie 3 węzłów przesiadkowych 

kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z 

budżetu Gminy Mosina w 2019 roku.  

w ramach Uchwały  NR III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, ogłoszono jeden otwarty konkurs 

projektów na realizację  zadania z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, a do Urzędu Miejskiego 

w Mosinie wpłynęło łącznie 20 projektów, z czego dwa nie otrzymały dofinansowania. Łączna 

kwota przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2019 wyniosła 

285000,00 zł.  Natomiast w zakresie realizacji przez Gminę Mosina programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2019 roku ogłoszono łącznie 3 konkursy ofert. We wszystkich konkursach 

złożono łącznie 61 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 49 z nich.  

 

Po dyskusji nie wniesiono uwag  do przedłożonego materiału.  



 

16 listopada 2020  

Plan pracy na 2021 

 

14 grudnia 2020 

Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku 

 

 

 

Andrzej Raźny 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 

 

 

 


