
 

 

Mosina, 3 czerwca 2022r. 

SG.0012.5.2022.DT 

Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Mosinie 

Odpowiadając na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 24.05.2022r. (BR.0012.2.81.2022) w sprawie przedstawienia kosztów obsługi prawnej 
w całym 2021 roku ze wskazaniem prawników lub kancelarii oraz zrealizowanych zakresów 
usług, poniżej przedstawiam następujące informacje. 

W 2021 roku gmina podpisała umowy na stałą obsługę z następującymi podmiotami: 
1. Krzywania Bielski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą  

w Poznaniu 61-046, ul. Płocka 7/2. Przedmiot umowy obejmował: 
- doradztwo i pomoc prawną 
- reprezentowanie przed sądami, urzędami i innymi instytucjami w sprawach 
zleconych kancelarii, 
- reprezentowanie w sprawach pozasądowych, szczególnie w negocjacjach. 
Obsługa prawna dotyczyła działalności: Referatu Organizacyjnego, Biura Zamówień 
Publicznych, Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa. 
Zakres obsługi prawnej obejmował: 
- doradztwo w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,  
- opiniowanie dokumentów i ich projektów w zakresie prawa zamówień publicznych, 
prawa pracy oraz zagospodarowania przestrzennego, 
- doradztwo prawne w zakresie procesów inwestycyjnych, 
- sprawowanie zastępstwa procesowego  i występowanie w charakterze 
pełnomocnika w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, 
NSA oraz przed innymi organami orzekającymi, 
- opiniowanie oraz pomoc przy opracowywaniu dokumentacji przetargowej i innych 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu 
zamówień publicznych, 
- udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Mosinie oraz posiedzeniach jej Komisji w 
sprawach będących przedmiotem zakresu referatów objętych wsparciem prawnym, 
w następstwie zawiadomienia o potrzebie udziału. 

Miesięczne wynagrodzenie wynosiło 8.610 zł brutto, łączny koszt 103.320 zł brutto.  

2. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą  
w Poznaniu 60-834, ul. Mickiewicza 14. Przedmiot umowy obejmował powierzenie 
obsługi prawnej Gminy Mosina w szczególności Rady Miejskiej w Mosinie oraz Komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
Zakres umowy obejmował: 
- doradztwo w bieżących sprawach związanych z obradami Rady Miejskiej w Mosinie, 
Komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji, 
- opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, projektów uchwał i skarg na działalność 
organów Gminy, 
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- doradztwo prawne w zakresie czynności podejmowanych przez Radę Miejską w 
Mosinie, 
- udział w spotkaniach, negocjacjach, 
- zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracji publicznej oraz w 
sporach pozasądowych. 

Miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2.890,50 zł brutto, łączny koszt 34.686 zł brutto. 

Dodatkowo Gmina zleciła Sommery § Partners Kancelarii Radców Prawnych sp. p.  
z siedzibą w Poznaniu 60-354, ul. Marcelińska 62/7 usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań 
wynikających z realizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi ZUK i PUK, na 
łączną wartość 23.163,36 zł brutto. 

Ponadto Gmina zamówiła usługi prawne: 

1. Dr Krystian Ziemski § Partners Kancelaria Prawna Sp. k. – usługa doradztwa prawnego  
z zakresu podatku od towarów i usług  oraz współpraca przy opracowaniu współczynnika 
na potrzeby rozliczeń podatku VAT Gminy Mosina, na łączną kwotę – 7.380,00 zł brutto.  

2. KSSP Kuryło Sudolski Szrek sp. k. - usługi doradztwa z zakresu podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, na łączną kwotę 55.465,00 zł brutto. 

Burmistrz Przemysław Mieloch 

Sprawę prowadzi: 

Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554 


