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RO.0003.2.2021      

Data wpływu: 24.09.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.554.2021 

 

       Pani  

       Małgorzata Kaptur 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Mosinie 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Elżbiety Jareckiej z dnia 19 sierpnia z dnia 2021 r.  

informuję, iż Burmistrz Gminy Mosina w odpowiedzi na zapytanie Radnej Elżbiety Jareckiej 

z dnia 24 czerwca 2021 r., dotyczące zapytania o treści: 

 

„Proszę o udzielenie informacji dlaczego Burmistrz zataił przed Radą Miejską  

w Mosinie fakt dokonania w dniu 11.01.2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego firmy 

„Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie?” 

 

udzielił odpowiedzi w piśmie Nr RO.0003.1.2021 z dnia 21 lipca 2021 r., że Burmistrz 

Gminy Mosina nie „zataił” wobec Rady Miejskiej informacji o podwyższeniu kapitału 

zakładowego spółki „ Park Strzelnica” sp. z o.o., albowiem w dniu 11 stycznia 2021 roku   nie 

nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki.  

 

W obecnym zapytaniu, Radna Elżbieta Jarecka zadaje pytanie w inny sposób i prosi 

„o udzielenie informacji dlaczego Burmistrz „zataił” przed Radą Miejską w Mosinie fakt 

odbycia w dniu 11.01.2021r. Walnego Zgromadzenia Wspólników firmy „Park Strzelnica” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie i podjęcia uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego tej spółki? Dlaczego zgłoszenie do KRS faktu podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa?” 

 

Odpowiadając na tak postawione pytanie należy zwrócić uwagę na okoliczność, 

iż  w dniu 11.01.2021r. nie odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników firmy „Park 

Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie lecz Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Mosinie. 

 

Burmistrz Gminy Mosina nie posiada obowiązku wynikającego z przepisów prawnych 

odnośnie bieżącego informowania Rady Miejskiej w Mosinie o swoim udziale  

w posiedzeniach Zgromadzeń Zwyczajnych lub Nadzwyczajnych Wspólników czy też  

w posiedzeniach innych organów korporacyjnych spółek komunalnych. Zatem należy uznać, 



iż Burmistrz Gminy Mosina nie „zataił” przed Radą Miejską w Mosinie okoliczności 

podnoszonej przez Radną Elżbietę Jarecką.  

 

Podwyższenie kapitału zakładowego do sądu rejestrowego zgłasza zarząd spółki  

w myśl art. 262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1526 z późn. zm., dalej jako ksh) i to zarząd spółki ponosi odpowiedzialność za zgodne 

z prawem zgłoszenie podwyższenia kapitału zakładowego.     

 

Zaznaczenia w tym miejscu wymaga okoliczność, iż w myśl art. 219 § 1 ksh to Rada 

Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności a nie Wspólnik.  

 

Na koniec podkreślenia wymaga również to, iż to Rada Miejska w Mosinie na sesji 

Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 listopada 2019 roku podjęła uchwałę Nr XIX/138/19 w 

której rekomendowała 3 członków do pracy w Radzie Nadzorczej spółki „Park Strzelnica” 

spółka z o.o. w Mosinie, m.in. w celu informowania Rady Miejskiej w Mosinie o bieżącej 

działalności spółki.  

 

 

Z poważaniem 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

 

 


