
UCHWAŁA NR LX/507/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina 

Przemysława Mielocha 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia 8  marca 1990  roku 
o    samorządzie gminnym (Dz.   U. z   2020   r., poz.   713   ze zm.) 
oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289), 
na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Mosinie, Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się złożyć zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych o  podejrzeniu popełnienia czynu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha, polegającego 
na niezgodnym z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, przyjęciu nieprawidłowej 
stawki mnożnika dla wynagrodzenia Przewodniczącego spółki Komunalnej 
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie  i   Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w  Mosinie w  okresie od 1  sierpnia 2020  roku do 20  listopada 2021  roku. 
Wynikiem podjęcia przez Burmistrza Gminy Mosina uchwał z naruszeniem prawa 
spółki komunalne poniosły wymierne straty finansowe w wysokości szacowanej 
łącznej 61,8 tysiąca złotych, z czego: Zakład Usług Komunalnych w  Mosinie 
poniósł stratę 20,6 tysiąca złotych, a  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Mosinie 41,2 tysiąca złotych. 

§ 2. Uchwały dotyczące nieprawidłowo wskazanego mnożnika 
przeliczeniowego podjęte zostały w dniu 25 sierpnia 2020 roku przez Burmistrza 
Gminy Mosina reprezentującego właściciela spółek, tj. Gminę Mosina. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przygotowania 
wniosku i   przesłania go do   właściwego Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych w terminie 14 dni od wejścia w życie uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Mosinie. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

Projekt uchwały powstał na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Mosinie na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli. 

Przepis art.   93   ust.   1   pkt   4   ustawy z   dnia 17   grudnia 2004   r. 
o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.  U. 
z  2021 r., poz.  289) stanowi m. in., że zawiadomienie o   ujawnionych 
okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego. Po kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w    Mosinie, zakończonej w    dniu 13.12.2021 r., wykryto 
nieprawidłowości w  zakresie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczących Rad 
Nadzorczych w  spółkach Zakład Usług Komunalnych i  Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Mosinie. 

Podjęte z naruszeniem prawa uchwały przez reprezentującego właściciela 
spółek, którym jest w 100% Gmina Mosina, Burmistrza Przemysława Mielocha 
skutkowały wymiernymi stratami finansowymi w   spółkach komunalnych  
w łącznej wysokości szacowanej 61,8 tysiąca złotych. Nieprawidłowo wypłacone 
wynagrodzenia dotyczyły okresu od 1 sierpnia 2020  roku do 10  listopada 
2021  roku. Dodatkowo wskazać należy, iż Burmistrz Gminy Mosina, 
po powzięciu wiedzy o mogących występować nieprawidłowościach w ustaleniu 
wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych tych spółek (w związku 
z  otrzymanymi w  dniu 15  września 2020  roku pismami od ówczesnej Prezes 
spółek Beaty Nowak), nie  podjął żadnych czynności sprawdzających, do czego 
jest zobowiązany. 

Przedłożone przez Burmistrza wyjaśnienia i     naprawienie szkody 
nie usprawiedliwiają zarzutu Komisji Rewizyjnej o brak należytego nadzoru nad 
środkami publicznymi Gminy, które zostały zwrócone tylko i wyłącznie w wyniku 
złożonego doniesienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Wobec powyższych faktów, ujawnionych w    sporządzonym Protokole 
Pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisja Rewizyjna, 
działając dla dobra mieszkańców gminy Mosina i wykazując dbałość o finanse 
Gminy Mosina i jej spółek komunalnych, przedkłada Państwu Radnym uchwałę 
wraz z uzasadnieniem. 

   
Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak  
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