
 

 

UCHWAŁA NR LXXII/599/22 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Pana Przemysława Mielocha Burmistrza 

Gminy Mosina przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych 

latach za 2020 rok i 2021 rok 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 i art. 28aa ust. 10 w związku z art. 28a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, 

art. 5 ust. 1b i 1c, art. 9, art. 10 oraz art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 741), w związku z Uchwałą Nr XLVII/414/21 Rady Miejskiej w Mosinie  z dnia 

28 czerwca 2021 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia 

raportu o stanie Gminy Mosina za 2020 rok oraz Uchwałą Nr LXIX/579/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 

29 czerwca 2022 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia 

raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Pana Przemysława Mielocha 

Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch 

kolejnych latach za 2020 rok i 2021 rok. 

§ 2. Ustala się następującą treść pytania referendum: „Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Przemysława 

Mielocha Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji?”. Pod pytaniem umieszczone zostaną dwa 

warianty odpowiedzi: „TAK” i „NIE”. 

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania oraz kalendarz czynności 

związanych z przeprowadzeniem referendum określi Komisarz Wyborczy w Poznaniu, w postanowieniu 

o przeprowadzeniu referendum. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do przekazania uchwały Komisarzowi 

Wyborczemu w Poznaniu. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz 

bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie gminy Mosina. 

   

Przewodniczący Rady 

(-) Dominik Michalak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 6267
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