
UCHWAŁA NR XLIX/426/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 12 sierpnia 2021 r. 

w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara 

Wiązka 

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 radnego Rady 
Miejskiej w   Mosinie Waldemara Wiązka, posiadającego interes prawny 
w   realizacji kontrolowanych inwestycji, który działał na szkodę interesu 
publicznego dążąc do realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej 
oraz planowanej sieci kanalizacyjnej 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. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 045E4DDA-E0BF-4295-A215-FEB3C00F35BA. Podpisany Strona 1



§ 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 
na przełomie 2020  i  2021 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 
interesu publicznego, bowiem jej realizacja nie  miała na celu zaspokojenia 
potrzeb społecznych, ale pomnożenia majątku radnego Rady Miejskiej w Mosinie 
Waldemara Wiązka (posiadającego interes prawny w  realizacji inwestycji) 
poprzez wzrost wartości posiadanych przez współmałżonkę działek 
zlokalizowanych na terenach leśnych, dzięki realizacji budowy sieci wodociągowej 
i planowanej sieci kanalizacyjnej. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 
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