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Protokół nr 4/19 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 21 marca 2019 r.,  

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.10 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz przypomniał historię rozpatrywania przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi z dnia 25 stycznia 2019 r. na Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mosinie w przedmiocie braku wydania decyzji administracyjnej 

dotyczącej podwyższonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ustawowym terminie, 

której kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Przedstawił przy tym opinię, jaką 

uzyskał w przedmiotowej sprawie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której 

kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Radca prawny Michał Walkowiak potwierdził zasadność skierowania wyżej wymienionej 

skargi do Wojewody Wielkopolskiego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 1 

dotyczący przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 25 stycznia 2019 r.  

na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w przedmiocie braku wydania decyzji 

administracyjnej dotyczącej podwyższonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

w ustawowym terminie. 

Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz przedstawił pismo 51 mieszkańców Osiedla nr 7 

„Nad Jeziorem” w Mosinie z dnia 17 lutego 2019 r. w sprawie planu budowy dróg na tym 

osiedlu i rozważenia zmiany miejsca budowy wiaty autobusowej, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. 

Radca prawny Michał Walkowiak przedstawił opinię prawną, zgodnie z którą przedmiotowe 

pismo spełnia formalne wymogi petycji, a podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia jest 

Burmistrz Gminy Mosina.  

Kserokopia opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 27 lutego 2019 r.  

w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie,  

czyli 5 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 2 dotyczący uznania pisma 51 mieszkańców 

Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie z dnia 17 lutego 2019 r. w sprawie planu budowy 

dróg na tym osiedlu i rozważenia zmiany miejsca budowy wiaty autobusowej za petycję  

pod względem formalnym oraz przekazania jej Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi 

właściwemu do jej rozpatrzenia. 

W tym momencie, Salę Reprezentacyjną opuścił radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udział brało  

4 jej członków. 

Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z radcą prawnym Michałem 

Walkowiakiem przeprowadziła dyskusję na temat możliwości składania przez wyżej 

wymienioną komisję stałą Rady Miejskiej w Mosinie wniosków tak jak inne komisje stałe,  

na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie i sposobu podejścia 

przedstawicieli OPS-u do skargi z dnia 25 stycznia 2019 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mosinie w przedmiocie braku wydania decyzji administracyjnej dotyczącej 

podwyższonych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ustawowym terminie  
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oraz do funkcjonowania świetlic dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi na terenie 

gminy Mosina, a także na temat sposobu rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków  

i Petycji skargi mieszkańca Czapur na Burmistrza Gminy Mosina, które zostało dokonane  

na poprzednim posiedzeniu komisji. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI: 

1. Komisja wnioskuje o przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 25 stycznia 

2019 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w przedmiocie braku 

wydania decyzji administracyjnej dotyczącej podwyższonych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w ustawowym terminie. 

2. Komisja uznaje pismo 51 mieszkańców Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie z dnia  

17 lutego 2019 r. w sprawie planu budowy dróg na tym osiedlu i rozważenia zmiany 

miejsca budowy wiaty autobusowej za petycję pod względem formalnym i wnioskuje  

o przekazanie jej Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi właściwemu do jej 

rozpatrzenia. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.37. 

 

 

   protokołował             przewodniczył

          

(-) Piotr Sokołowski             (-) Łukasz Kasprowicz 

 


