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

które odbyło się w dniu 8 czerwca 2022 r., w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.04 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 przedstawił tematykę posiedzenia, jednocześnie 
wskazując, iż decyzją Rady Miejskiej w Mosinie do ponownego rozpatrzenia przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji przekazana została petycja z dnia 14 lutego 2022 roku grupy  
mieszkańców ul. Wichrowej i ul. Podgórnej w Mieczewie dotycząca uwzględnienia w planach 
inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie.  
W dyskusji nad sposobem rozpatrzenia wyżej wymienionej petycji poruszono między innymi 
następujące tematy: 
- braku utwardzenia ulicy Pogodnej, która stanowi dojazd do ulicy Wichrowej, a tym samym  
braku zasadności utwardzenia ulicy Wichrowej przed ulicą Pogodną;  
- ograniczonych środków finansowych w budżecie Gminy Mosina;  
- potrzeby stworzenia rankingu dróg; 
- konsekwencji uznawania petycji w sprawie utwardzenia dróg za zasadne; 
- decyzji Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie ponownego przekazania petycja z dnia 
14  lutego 2022 roku do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
obowiązków wyżej wymienionej komisji wynikających z przepisów prawa; 
- przepisów prawa umożliwiających mieszkańcom gminy Mosina składanie petycji 
oraz procedur związanych z ich rozpatrywaniem; 
- opinii prawnej odnoszącej się do omawianej petycji;  
- własności ul. Wichrowej w Mieczewie;  
- sposobu rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wcześniejszych petycji 
dotyczących utwardzenia dróg oraz sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek, radny 
Arkadiusz Cebulski, radny Waldemar Waligórski, radna Agnieszka Gorzyńska i radna 
Elżbieta Jarecka. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła 
jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” – wniosek nr 1 w sprawie przekazania petycji z dnia 14 
lutego 2022 r. w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia 
ul. Wichrowej w Mieczewie, Burmistrzowi Gminy Mosina. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz wskazał, iż kolejny temat posiedzenia dotyczy pisma 
z  dnia 19 maja 2022 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina. 
Jednocześnie wyraził przekonanie, iż członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapoznali 
się z przekazanymi dokumentami w przedmiotowej sprawie.  
Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz ze skarżącą przeprowadziła dyskusję  
odnośnie pisma z dnia 19 maja 2022 r., nazwanego skargą „na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina”, w trakcie której poruszono między innymi następujące tematy: 
- opinii prawnej odnoszącej się do omawianego pisma oraz braku stanowiska Burmistrza 
Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie;  
- sposobu rozpatrzenia omawianej sprawy; 



- braku odpowiedzi na pismo skarżącej skierowane do Burmistrza Gminy Mosina 
oraz terminu oczekiwania na udzielenie odpowiedzi; 
- przepisów prawnych dotyczących udzielenia odpowiedzi na pisma mieszkańców gminy 
Mosina skierowanych do Burmistrza Gminy Mosina oraz Urzędu Miejskiego w Mosinie;  
- braku działań ze strony Burmistrza Gminy Mosina oraz pracowników Referatu Mienia 
Komunalnego w zakresie omawianej sprawy oraz podejścia Burmistrza Gminy Mosina 
do mieszkańców gminy oraz komisji Rady Miejskiej w Mosinie; 
- potrzeby uzyskania stanowiska Burmistrza Gminy Mosina w omawianej sprawie 
oraz procedur związanych z rozpatrywaniem skarg przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji; 
- potrzeby wprowadzenia systemu nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim 
w  Mosinie;  
- terminu załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;  
- zasadności uznania pisma z dnia 19 maja 2022 r., za skargę pod względem 
formalno- prawnym oraz uznania jej za zasadną; 
- sposobu rozpatrywania skarg przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji dotyczących braku 
udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie, na pisma skierowane do Burmistrza Gminy 
Mosina oraz terminów udzielania odpowiedzi przez inny organ.  
Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka, skarżąca Paulina Gadzińska, prowadzący obrady 
Łukasz Kasprowicz, radna Agnieszka Gorzyńska, radna Elżbieta Jarecka oraz radny 
Waldemar Waligórski.  
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła 
jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”: wniosek nr 2 w sprawie uznania pisma z dnia 19 maja 
2022 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina, za skargę pod 
względem formalno-prawnym oraz wniosek nr 3 w sprawie uznania skargi z dnia 19 maja 
2022 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina za zasadną. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  

1. Komisja wnioskuje o przekazanie petycji z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie 
uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie, 
Burmistrzowi Gminy Mosina. 

2. Komisja uznaje pismo z dnia 19 maja 2022 r., nazwane skargą na bezczynność 
Burmistrza Gminy Mosina, za skargę pod względem formalno-prawnym. 

3. Komisja uznaje skargę z dnia 19 maja 2022 r. na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina za zasadną. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.50.  

protokołowała         przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska       (-) Łukasz Kasprowicz 


