
UCHWAŁA NR XLIX/425/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez poprzedniego i aktualnie urzędującego Burmistrza 

Gminy Mosina 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. 
o   samorządzie gminnym (Dz.  U. z  2021  r., poz.  1372), art.  231  § 1  
oraz art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1444 i poz. 1517, z 2021 r., poz. 1023) oraz art.  304  § 2 ustawy z dnia 
6  czerwca 1997  r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.  U. z  2021  r., 
poz. 534 i poz. 1023), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Na podstawie wyników kontroli, przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną zgodnie z uchwałą Nr XL/336/21 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie 
kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w  2020 roku inwestycji 
pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”, postanawia się 
złożyć zawiadomienie do Prokuratury o    ujawnionych okolicznościach 
wskazujących na możliwość popełnienia przestępstwa przez poprzedniego 
Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia oraz urzędującego Burmistrza Gminy 
Mosina Przemysława Mielocha, polegającego na niedopełnieniu obowiązków, 
przez co uprawdopodobnione zostało działanie na szkodę interesu publicznego 
w  majątku Gminy i  spółki Aquanet SA, której to spółki Gmina Mosina jest 
udziałowcem - na kwotę łączną 2 231 818 zł. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w    Mosinie  
do przygotowania zawiadomienia i przesłania go do właściwej Prokuratury. 

2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej w     Mosinie 
oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do składania w  imieniu Rady 
w   postępowaniu wyjaśniającym wszelkich pism, wniosków, wyjaśnień 
i oświadczeń. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady do informowania radnych 
o czynnościach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w   Mosinie na podstawie uchwały  
Nr XL/336/21 przeprowadziła kontrolę postępowania dotyczącego zrealizowanej 
w  2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej”  
oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej 
w Pecnej”. 

W toku kontroli ustalono, że inwestycja zrealizowana została ze szkodą  
dla interesu publicznego, bowiem jej realizacja nie  miała na celu zaspokojenie 
potrzeb społecznych, ale pomnożenie majątku jednego z radnych Rady Miejskiej 
w Mosinie poprzez wzrost wartości posiadanych przez współmałżonkę radnego 
działek zlokalizowanych na terenach leśnych. Ponadto inwestycja realizowana 
była na drogach przebiegających tylko i wyłącznie przez tereny leśne bez prawa 
zabudowy. 

Ponadto w   trakcie realizacji inwestycji zarówno sieci wodociągowej, jak 
i  kanalizacyjnej, zwiększono znacznie jej zakres. Ze wskazanych 240 m sieci 
wodociągowej i  sanitarnej w  pierwszym piśmie Gminy Mosina przyjętym przez 
spółkę Aquanet SA w dniu 29 grudnia 2016 roku, ostatecznie wykonano 547,5 m 
(z 13 przyłączami) za cenę 242 818 zł, a dla sieci kanalizacyjnej zaplanowano 
ostatecznie 1 145 m za cenę szacunkową 1 990 000 zł. 

Przy procedowaniu inwestycji naruszone zostały fundamentalne zasady, jakimi 
powinni się kierować burmistrzowie jako funkcjonariusze publiczni: 

1) gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych – zbudowano 
wodociąg, który przez wiele lat, a  najprawdopodobniej nigdy nie  będzie 
wykorzystywany. Procedowanie budowy w   tej lokalizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej za prawie 2 mln zł to marnotrawienie publicznych pieniędzy. 
Wykonano inwestycję i planowano kolejną w sytuacji, gdy wiele obszarów gminy 
ma nierozwiązane problemy wodno-kanalizacyjne, a  zrealizowana inwestycja 
sieci wodnej oraz planowana sieci kanalizacyjnej obniżała środki przeznaczone 
przez spółkę Aquanet na wykonanie innych inwestycji na terenie gminy; 

2) rzetelność – działania przy procedowaniu nie były transparentne, Burmistrz 
Gminy Mosina nie   informował Rady Miejskiej w   Mosinie o   rzeczywistych 
uwarunkowaniach inwestycji. Inwestycji nadano priorytet wskazując  
we wnioskach do Aquanet S.A. nieprawdziwe informacje. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 
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