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Protokół nr 23/22 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 20 lipca 2022 r., w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz zaproponował , aby Komisja Skarg, Wniosków 
i  Petycji w pierwszej kolejności omówiła pismo z dnia 22 czerwca 2022 r., nazwane skargą 
w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej we wsi Daszewice w porze nocnej. 
Radca prawny Paweł Mielewczyk przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyżej 
wymienionego pisma. Następnie wskazał na procedury związane z rozpatrywaniem skarg 
przez Radę Miejska w Mosinie. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz między innymi wyraził przekonanie, iż Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji zapoznała się z przekazanymi dokumentami w przedmiotowej sprawie, 
informując przy tym, iż skarga została przekazana przez Starostę Poznańskiego według 
właściwości do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Mosinie. 
Autor pisma nazwanego „skargą w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej we wsi Daszewice 
w porze nocnej” [zanonimizowana] między innymi zwrócił uwagę, iż w 2021 roku wraz 
z małżonką złożył skargę do Burmistrza Gminy Mosina dotyczącą uciążliwości świetlicy 
wiejskiej we wsi Daszewice w porze nocnej. Jednocześnie między innymi wskazał, iż problem 
ten jest nadal aktualny, odnosząc się przy tym do działalności świetlicy i trudności z tym 
związanych. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi odbyła dyskusję w powyższej sprawie, 
w trakcie której poruszono między innymi następujące tematy: 
- skutków prawnych wynikających z zakłócania porządku podczas imprez organizowanych 
w świetlicy wiejskiej w Daszewicach, 
- lokalizacji świetlicy wiejskiej w Daszewicach, 
- działalności świetlic wiejskich, w tym świetlicy wiejskiej w Daszewicach oraz potrzeby 
funkcjonowania świetlic wiejskich, 
- uciążliwości związanych z organizacją imprez w porze nocnej w świetlicy wiejskiej 
w Daszewicach, w tym incydentu dotyczącego puszczania fajerwerków podczas 
zorganizowanego przyjęcia, 
- zasad współżycia społecznego, 
- zaplanowanych w 2022 roku imprez, które mają się odbyć w świetlicy wiejskiej 
w Daszewicach, 
- zasad wynajmowania świetlicy wiejskiej, w tym świetlicy wiejskiej w Daszewicach, 
- propozycji zwrócenia się do Burmistrza Gminy Mosina o wprowadzenie do umowy 
dotyczącej wynajmu świetlic stosownych zapisów dotyczących między innymi obowiązku 
przestrzegania ciszy nocnej i przestrzegania zasad współżycia społecznego, 
- ilości interwencji policji w sprawie zakłócania porządku przez uczestników imprez 
odbywających się w świetlicy wiejskiej w Daszewicach.  
Udział w niej wzięli: mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano], prowadzący obrady 
Łukasz Kasprowicz, Sołtys Sołectwa Daszewice Adam Monikowski, radny Waldemar Wiązek 
oraz radny Waldemar Waligórski. 
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W trakcie dyskusji posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opuścił radny Waldemar 
Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 4 jej członków. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”: wniosek nr 1 
w sprawie uznania pisma z dnia 22 czerwca 2022 r., nazwanego skargą, w sprawie 
uciążliwości świetlicy wiejskiej we wsi Daszewice w porze nocnej, za skargę pod względem 
formalno-prawnym oraz wniosek nr 2 w sprawie uznania za bezzasadną skargi z dnia 22 
czerwca 2022 r. w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej we wsi Daszewice w porze nocnej 
z uwagi na tu, że nie dotyczy działań Burmistrza Gminy Mosina. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz wskazał, iż Komisja Skarg Wniosków i Petycji 
wystosuje pismo/wniosek do Burmistrza Gminy Mosina o zmodyfikowanie umowy najmu 
świetlic wiejskich poprzez zawarcie zapisów zobowiązujących wynajmujących świetlice 
między innymi do przestrzegania ciszy nocnej. Jednocześnie poinformował autora skargi 
o dalszych czynnościach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie.  
Radca prawny Paweł Mielewczyk przedstawił swoje stanowisko w sprawie pisma z dnia 
15 czerwca 2022 r., nazwanego skargą na działania/zaniechania Burmistrza Gminy Mosina 
oraz pism z dnia 15 lipca 2022 r. oraz 16 lipca 2022 r. dotyczących przedmiotowej sprawy. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz wraz z radcą prawnym Pawłem Mielewczykiem 
przeprowadzili dyskusję w sprawie sposobu procedowania przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji omawianej sprawy. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, wniosek nr 3 
w sprawie przekazania pisma z dnia 15 czerwca 2022 r., nazwanego skargą na 
działania/zaniechania Burmistrza Gminy Mosina oraz pism z dnia 15 lipca 2022 r. 
oraz 16 lipca 2022 r. dotyczących przedmiotowej sprawy, do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Mosinie. 
Radca prawny Paweł Mielewczyk przedstawił swoje stanowisko w sprawie pisma z dnia 
25 kwietnia 2022 r,. nazwanego skargą na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.  
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odnosząc się między innymi do wypowiedzi radcy 
prawnego Pawła Mielewczyka, zwrócił uwagę , iż spółka komunalna, czyli spółka prawa 
handlowego nie jest organem, który podlega zaskarżaniu przez mieszkańca w trybie 
rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
Radca prawny Paweł Mielewczyk odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Łukasza 
Kasprowicza. 
Autorka pisma z dnia 25 kwietnia 2022 r., nazwanego skargą na Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, 
czy otrzymała odpowiedź na pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r., które skierowała do Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, wniosek nr 4 
w sprawie przekazania pisma z dnia 25 kwietnia 2022 r., nazwanego skargą na Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie do ww. spółki. Następnie wyżej wymieniona komisja stała 
Rady Miejskiej w Mosinie wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w zakresie procedury 
przekazania wyżej wymienionego pisma do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 
Radca prawny Paweł Mielewczyk przedstawił swoje stanowisko w sprawie pisma z dnia 
z dnia 25 maja 2022 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina nr 1. 
Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie autorki omawianego pisma dotyczące między 
innymi wskazania, czy jeżeli pisma zgodnie z opinią radcy prawnego w omawianej sprawie 
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kierowane są na podstawie kodeksu cywilnego, to nie ma terminu ustawowego na udzielenie 
na nie odpowiedzi. 
Autorka omawianego pisma odniosła się do zapytania prowadzącego obrady Łukasza 
Kasprowicza dotyczące wskazania, czy uzyskała odpowiedź na pismo z dnia 8 kwietnia 
2022 r., które skierowała do Burmistrza Gminy Mosina. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję dotyczącą dalszego 
sposobu procedowania omawianego pisma. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, wniosek nr 5 w sprawie 
przekazania pisma z dnia 25 maja 2022 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina nr 1, Burmistrzowi Gminy Mosina do załatwienia w toku sprawy. 
Radca prawny Paweł Mielewczyk przedstawił swoje stanowisko w sprawie pisma z dnia 
z dnia 25 maja 2022 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina nr 2. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, wniosek nr 6 
w sprawie przekazania pisma z dnia 25 maja 2022 r., nazwanego skargą na bezczynność 
Burmistrza Gminy Mosina nr 2, Burmistrzowi Gminy Mosina do załatwienia w toku sprawy. 
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne informowanie 
o planowaniu posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  

1. Komisja uznaje pismo z dnia 22 czerwca 2022 r., nazwane skargą w sprawie 
uciążliwości świetlicy wiejskiej we wsi Daszewice w porze nocnej, za skargę pod 
względem formalno-prawnym. 

2. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uciążliwości 
świetlicy wiejskiej we wsi Daszewice w porze nocnej, gdyż nie dotyczy działań 
Burmistrza Gminy Mosina. 

3. Komisja wnioskuje o przekazanie pisma z dnia 15 czerwca 2022 r., nazwanego skargą 
na działania/zaniechania Burmistrza Gminy Mosina oraz pism z dnia 15 lipca 2022 r. 
oraz 16 lipca 2022 r. dotyczących przedmiotowej sprawy, do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Mosinie. 

4. Komisja wnioskuje o przekazanie pisma z dnia 25 kwietnia 2022 r., nazwanego skargą 
na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, do ww. spółki. 

5. Komisja wnioskuje o przekazanie pisma z dnia 25 maja 2022 r., nazwanego skargą 
na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina nr 1, Burmistrzowi Gminy Mosina 
do  załatwienia w toku sprawy. 

6. Komisja wnioskuje o przekazanie pisma z dnia 25 maja 2022 r., nazwanego skargą 
na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina nr 2, Burmistrzowi Gminy Mosina do 
załatwienia w toku sprawy. 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.30.  

protokołowała przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Łukasz Kasprowicz 


