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Dotyczy: Pytań z sesji 13 sierpnia 2020 r. zadanych przez radnego Waldemara Wiązka i radnego 

Dominika Michalaka. 

 

 Radny Waldemar Wiązek zapytał w punkcie „Wolne wnioski i informacje” o zakup odzieży 

specjalistycznej dla ochotnych straży pożarnych z terenu gminy Mosina. 28 września 2020 r. ogłoszono 

przetarg na dostawę 34 kompletów ubrań specjalistycznych dla jednostek OSP w Gminie Mosina  

(13 kompletów – OSP Mosina, 6 kompletów – OSP Radzewice, 15 kompletów – OSP Pecna). Termin 

składania ofert został wyznaczony na 6 października 2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna 

oferta (Kamil Halarewicz, PHU Strefa998, Wietszyce 41, 67-221 Białołęka), która ostatecznie  

14 października została wybrana jako najkorzystniejsza. 19 października 2020 r. zostanie podpisana 

umowa z wykonawcą. Zgodnie umową termin realizacji zadania to 29 stycznia 2021 r. 

 

 Radny Dominik Michalak w punkcie „Wolne wnioski i informacje” zapytał dlaczego petycja 

mieszkańców dotycząca rozbudowy skateparku nie pojawiła się na BIP oraz dlaczego radni nie 

otrzymali petycji do wiadomości. Pismo przedstawiciela grupy mieszkańców wpłynęło 5 sierpnia 2020 

roku i było skierowane do Burmistrza Gminy Mosina, nie było w nim adnotacji „Do wiadomości Rady”, 

jak wskazywał radny Dominik Michalak w swojej wypowiedzi. Pismo to nie było petycją, tylko 

wnioskiem o przyjęcie do budżetu wydatków na rok 2021 dla zadania dotyczącego budowy skateparku 

lub modernizacji istniejącego obiektu na osiedlu Czarnokurz w Mosinie. Realizacja tego wniosku 

przebiegała zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, a nie zgodnie z ustawą o petycjach. 

Nie ma w tym przypadku obowiązku publikacji wniosku na BIP. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź 

(data pisma 26 sierpnia 2020 r.),  której wynika, że wskazane zadanie zostanie ujęte w projekcie 

budżetu Gminy Mosina na rok 2021 oraz, że pismo zostało przekazane do referatu zajmującego się 

utrzymaniem obiektów małej architektury w celu weryfikacji już wykonanych napraw i podjęcia 

stosownych działań dla pozostałych wskazanych w dokumencie. 



Wpływające do Urzędu petycje kierowane są do referatu odpowiedzialnego merytorycznie za zadanie 

wskazane w piśmie. Zadaniem pracownika merytorycznego jest w pierwszej kolejności skonsultowanie 

treści pisma z radcą prawnym, pod kątem oceny, czy pismo wyczerpuje znamiona petycji, zgodnie  

z zapisami ustawy o petycjach. Jeśli tak, wtedy realizacja odbywa się na podstawie zapisów tej ustawy 

(a więc m.in. jest publikowana, w wersji zanonimizowanej, na stronie BIP). Jeżeli opinia radcy prawnego 

wskazuje na to, że pismo nie jest petycją, wtedy realizowane jest w odpowiednim dla treści pisma 

trybie, a więc w szczególności jako wniosek, skarga czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pan Waldemar Wiązek radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Pan Dominik Michalak radny Rady Miejskiej w Mosinie 

4. a/a 

 

Sprawę prowadzi: 

Monika Kujawska, Sekretarz Gminy, tel. 61 8109-554 

 

 


