
UCHWAŁA NR XLI/349/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Waligórskiego 

Na podstawie art. 383  § 1  pkt  5  i  § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy (t.j. Dz.  U. z  2020  r., poz.  1319), w   zw. 
z  art.  18  ust.  2  pkt  15  i  art.  24f  ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Mosinie 
– pana Waldemara Waligórskiego w  okręgu wyborczym nr 1  z  powodu 
naruszenia przez radnego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej z  wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy 
Mosina. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do przesłania uchwały 
Wojewodzie Wielkopolskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz doręczenia jej 
radnemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca 
Rady 

 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z  art. 24f ust. 1  ustawy  z  8 marca  1990  r.  o  samorządzie
 gminnym (dalej: u.s.g.), radni nie  mogą prowadzić działalności gospodarczej
na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z  wykorzystaniem
mienia komunalnego gminy, w  której radny uzyskał mandat, a  także
zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem, czy pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności.

Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego  w  trybie  ustawy  z  5  stycznia  2011  r. - Kodeks wyborczy.

W powyższej sprawie ustalono następujący stan faktyczny: radny Waldemar
Waligórski w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2021 r. wystawił
na rzecz „Zakładu Usług Komunalnych” w Mosinie 3  faktury dotyczące realizacji
usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 930,21 zł
brutto. Komisja Rewizyjna w    wyniku przeprowadzonej kontroli
i po zapoznaniu się z opinią prawną radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia
10 lutego 2021 r. w przedmiotowej sprawie, wniosła o przeprowadzenie przez
Radę Miejską w Mosinie głosowania w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Waldemara Waligórskiego.

Przed podjęciem uchwały o   wygaśnięciu mandatu umożliwiono radnemu
złożenie wyjaśnień.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Od niniejszej uchwały zainteresowanemu służy skarga do sądu
administracyjnego (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu). Skargę
wnosi się za pośrednictwem Rady Miejskiej w Mosinie w terminie 7 dni od dnia
doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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