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Protokół nr 19/21 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 2 września 2021 r., w trybie zdalnym  
 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.34 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz poinformował o przyczynach braku obecności 
na posiedzeniu pełnomocnika mieszkanki gminy Mosina, która złożyła skargę „na bezczynność 
Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy 
Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze". Jednocześnie wskazał, iż z uwagi 
na fakt, iż na poprzednim posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji członkowie 
ww. komisji rozpoczęli omawianie pisma z dnia 6 kwietnia 2021 r., nazwanego skargą 
"na Burmistrza Gminy Mosina, Pana Przemysława Mielocha", ww. pismo zostanie omówione 
w pierwszej kolejności. Kserokopia pisma z dnia 6 kwietnia 2021 r. wraz z kserokopią opinii 
prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz kserokopią 
pisma Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 maja 2021 r. stanowi załącznik protokołu. 
Następnie między innymi przedstawił swoją opinię w przedmiotowej sprawie oraz stanowisko 
Burmistrza Gminy Mosina.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 1 
dotyczący uznania pisma z dnia 6 kwietnia 2021 r., nazwanego skargą „na Burmistrza Gminy 
Mosina, Pana Przemysława Mielocha", za skargę pod względem formalno-prawnym. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję  
odnośnie pisma z dnia 6 kwietnia 2021 r., nazwanego skargą „na Burmistrza Gminy Mosina, 
Pana Przemysława Mielocha", w trakcie której: 
- skarżący odniósł się między innymi do treści skargi oraz wyraził swoją opinię w sprawie 
rozbudowy firmy Stora Enso oraz w sprawie braku poinformowania mieszkańców Gminy 
Mosina przez Burmistrza o spotkaniu w przedmiotowej sprawie, Prezesa ww. firmy z radnymi 
Rady Miejskiej w Mosinie; 
- prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi skarżącego; 
- skarżący między innymi wyraził swoją opinię w sprawie planów rozbudowy ul. Lema 
w Mosinie oraz planów parkingów zaporowych dla tirów, a także wskazał na uciążliwości 
związane z   funkcjonowaniem firm zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego w Mosinie 
oraz odniósł się do spotkania dotyczącego rozbudowy firmy Stora Enso; 
- prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi skarżącego; 
- skarżący wyraził swoją opinię na temat podejścia firmy Stora Enso do zlokalizowania 
parkingów dla tirów na terenie firmy; 
- prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi skarżącego, a następnie 
między innymi wskazał na brak przedstawienia dokumentacji potwierdzającej 
nieprawidłowości ujęte w omawianej skardze; 
- skarżący ustosunkował się do wypowiedzi prowadzącego posiedzenie Łukasza Kasprowicza 
następnie wskazał na brak możliwości odniesienia się członków Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie do uciążliwości jakie mieszkańcy okolicy ul. Gałczyńskiego 
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odczuwają w związku z funkcjonowaniem zlokalizowanych tam firm, z uwagi na fakt, 
iż nie zamieszkują na wskazanym terenie; 
- radny Waldemar Wiązek przedstawił swoją opinię ta temat uciążliwości związanych  
z funkcjonowaniem firm zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego w Mosinie, następnie odniósł 
się do spotkania radnych Rady Miejskiej w Mosinie z przedstawicielami firmy Stora Enso, 
podkreślając przy tym, iż na przedmiotowym spotkaniu radni sprzeciwiali się rozbudowie 
firmy. Ponadto wskazał, że w jego ocenie spotkanie nie było zorganizowane „za plecami” 
mieszkańców gminy Mosina; 
- prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odniósł się do zapytania radnej Agnieszki Gorzyńskiej 
dotyczącego między innymi wskazania, czy Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
osobiście zweryfikował, czy na terenach przy ul. Gałczyńskiego dochodzi do nieprawidłowości 
wskazanych w piśmie z dnia 6 kwietnia 2021 r. Następnie między innymi wskazał, iż w jego 
ocenie z uwagi na brak stosownej dokumentacji potwierdzającej nieprawidłowości wskazane 
w piśmie z dnia 6 kwietnia 2021 r., nazwanym skargą „na Burmistrza Gminy Mosina, Pana 
Przemysława Mielocha", należy skargę uznać za bezzasadną, podkreślając przy tym, iż Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji musi działać w oparciu o dokumenty i dowody, a takich nie ma 
w przedmiotowej skardze.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 2 
dotyczący uznania za bezzasadną skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r. „na Burmistrza Gminy 
Mosina, Pana Przemysława Mielocha". 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz przedstawił między innymi informacje na temat pisma 
z dnia 13 maja 2021 r., nazwanego skargą „na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie 
zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w Mosinie po robotach 
drogowych na tej drodze", podkreślając przy tym, iż pełnomocnik skarżącej załączył do skargi 
dokumentację fotograficzną potwierdzającą opisaną w skardze sytuację. Następnie 
przedstawił stanowisko Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie 
wyraził swoją opinię w przedmiocie złożonej skargi wskazując między innymi, iż  w jego ocenie 
należy skargę uznać za zasadną. Kserokopia pisma z dnia 13 maja 2021 r. wraz z kserokopią 
opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz kserokopią 
pisma Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik protokołu. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 3 
dotyczący uznania pisma z dnia 13 maja 2021 r., nazwanego skargą „na bezczynność Urzędu 
Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej 
w  Mosinie po robotach drogowych na tej drodze", za skargę pod względem formalno-
prawnym. Następnie ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 
4 głosami „za” – wniosek nr 4 dotyczący uznania za zasadną skargi z dnia 13 maja 2021 r. 
„na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości 
w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze". 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w trakcie 
której poruszono między innymi tematy: sposobu rozwiązania problemu zalewania wodami 
opadowymi nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej w Mosinie, zakresu koniecznych 
do wykonania prac oraz kosztów z tym związanych, możliwości wprowadzenia zmian 
w   wydawanych warunkach zabudowy tj.   konieczności podwyższania nieruchomości 
w stosunku do dróg.  
Udział w dyskusji wzięli: prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Waligórski, 

oraz radny Waldemar Wiązek. 
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W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, 
czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 5 w sprawie przygotowania przez Burmistrza Gminy Mosina 
kosztorysu interwencyjnych robót w celu wyeliminowania problemu zalewania posesji przy 
ulicy Krótkiej w Mosinie, opisanej w skardze z dnia 13 maja 2021 r. „na bezczynność Urzędu 
Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej 
w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze" i przedstawienia Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji tego kosztorysu w ciągu 21 dni od momentu otrzymania przedmiotowego wniosku. 
Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w ramach spraw bieżących przeprowadziła 
dyskusję, w takcie której podjęto między innymi tematy: dalszego funkcjonowania Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz floty autobusowej tej spółki.  
Udział w dyskusji wzięli: prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz oraz radna Agnieszka 
Gorzyńska. 
W trakcie dyskusji posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opuścił rady Waldemar 
Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 3 jej członków. 
 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  

1. Komisja uznaje pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r., nazwane skargą „na Burmistrza Gminy 
Mosina, Pana Przemysława Mielocha", za skargę pod względem formalno-prawnym. 

2. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 6 kwietnia 2021 r. „na Burmistrza Gminy 
Mosina, Pana Przemysława Mielocha". 

3. Komisja uznaje pismo z dnia 13 maja 2021 r., nazwane skargą na „na bezczynność 
Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi 
ulicy Krótkiej w  Mosinie po robotach drogowych na tej drodze", za skargę pod 
względem formalno-prawnym.  

4. Komisja uznaje za zasadną skargę z dnia 13 maja 2021 r. „na bezczynność Urzędu 
Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy 
Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze". 

5. Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Burmistrza Gminy Mosina kosztorysu 
interwencyjnych robót w celu wyeliminowania problemu zalewania posesji przy ulicy 
Krótkiej w Mosinie, opisanej w skardze z dnia 13 maja 2021 r. „na bezczynność Urzędu 
Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy 
Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze" i przedstawienie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji tego kosztorysu w ciągu 21 dni od momentu otrzymania 
przedmiotowego wniosku. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.40.  
 
 
   protokołowała            przewodnicz 
(-) Anita Ćwiklińska               (-) Łukasz Kasprowicz 
 
 


