
Zwiększ bezpieczeństwo swojej skrzynki z WŁĄCZ

RE: dotyczy zaopiniowania pod względem prawnym uchwały - Rada Miejska w Mosinie

Szanowny Panie Przewodniczący,

Nie mogę zaakceptować tego projektu z uwagi na jego niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Jednoosobowe spółki gminy nie stanowią
jednostek sektora finansów publicznych w myśl art. 9 ustawy o finansach publicznych. Tym samym wszelkie nieprawidłowości w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289). Ponadto wskazuję, iż nie można mówić o poniesieniu przez spółki
straty w sytuacji, gdy środki te zostały zwrócone na rachunki spółek. Tym samym Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych nie jest władny badać tej sprawy co już
wyartykułował przekazując zawiadomienie do rozpatrzenia organom gminy.

 

 

Z poważaniem 
Paweł Mielewczyk | Radca Prawny 
Krzywania Bielski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp. p.  

NIP: 7831666745,  

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu nr KRS 375411 

ul. Płocka 7/2, 61-046 Poznań 

Tel: +48 61 670 67 69

p.mielewczyk@krzywania.pl  | www.krzywania.pl 
*Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierac poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne

wykorzystywanie zawartych w wiadomości lub załącznikach informacji jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo wiadomość

przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.  

*The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any

action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

 

From: Dominik Michalak [mailto:michalak.d@tlen.pl]  
Sent: Thursday, January 27, 2022 12:17 PM 
To:p.mielewczyk@krzywania.pl 
Subject: dotyczy zaopiniowania pod względem prawnym uchwały - Rada Miejska w Mosinie

 

Dzień dobry,

 

 

Panie mecenasie bardzo proszę o dokonanie pilnego zaopiniowania  pod względem prawnym oraz dokonania ewentualnych poprawek w projekcie uchwały,
którą przesyłam w załączniku. Sprawa dotyczy uchwały, która będzie podejmowana na dzisiejszym posiedzeniu, więc proszę o potraktowanie sprawy
priorytetowo.

 

Z poważaniem, 
Dominik Michalak

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie  
Radny Rady Miejskiej w Mosinie 
tel. 888-357-929

 

 

 

Dnia 27 stycznia 2022 12:04 Rada Miejska w Mosinie <rada.miejska@mosina.pl> napisał(a):

Zgodnie z ustaleniami w załączeniu przesyłam projekt uchwały autorstwa radnego Andrzeja Raźnego w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu
naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha.

 

do
27 sty 2022 14:44 (19 minut temu)p.mielewczyk p.mielewczyk@krzywania.pl

mnie (więcej)

Słuchaj radia 
za darmo

Dominik Michalak
michalak.d@tlen.pl

http://www.krzywania.pl/
https://open.fm/


Z poważaniem

 

Anita Ćwiklińska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

tel. +48 618-109-540

anita.cwiklinska@mosina.pl

 

--------------------------------------------------

Urząd Miejski w Mosinie

ul. Plac 20 Października 1

62-050 Mosina

tel. +48 618-109-500

fax  +48 618-109-558

www.mosina.pl

um@mosina.pl

--------------------------------------------------

Ochrona Danych Osobowych: Klauzula informacyjna

 

 

http://www.mosina.pl/
http://bip.mosina.pl/bip/jak-zaatwi-spraw/informacja-dot.-przetwarzania-danych-osobowych.html

