
UCHWAŁA NR XXV/182/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kontroli 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 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.1)) oraz par. 73 ust. 2 Uchwały Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7710), zmienionej 

rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.517.2018.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 

2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 8477), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w terminie do dnia 20 maja 2020 r. kontrolę 

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.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 
1) Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, 1571, 1696 i 1815 



 

 

UZASADNIENIE 

W związku z upublicznieniem rejestru umów zawartych przez Gminę Mosina, zaistniała potrzeba 

przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie zakazu wynikającego 

z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z ww. przepisem, 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. 

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 


