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UCHWAŁA NR LIV/459/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r. 

(numer porządkowy: BR.1510.29.2021) na Burmistrza Gminy Mosina 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. 

o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i  art.  229  pkt  3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960  r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 735 i 1491), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Skarga z dnia 6 kwietnia 2021 r. dotyczy braku skutecznych działań 

Burmistrza Gminy Mosina w zakresie zapewnienia porządku na ul. Gałczyńskiego 

w   Mosinie i   ulicach przyległych oraz niepowiadomienia zainteresowanych 

mieszkańców o mającym się odbyć spotkaniu przedstawicieli Stora Enso Poland 

z  przedstawicielami Urzędu Miejskiego w  Mosinie i  radnymi Rady Miejskiej 

w Mosinie w sprawie planów rozbudowy tego przedsiębiorstwa. 

§ 2. 1. Przyjmuje się, zawarte w protokole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 18  października 2021  r., wyniki badania  

zasadności skargi  z    dnia 6   kwietnia 2021   r. (numer porządkowy: 

BR.1510.29.2021) dotyczącej braku skutecznych działań Burmistrza Gminy 

Mosina w  zakresie zapewnienia porządku na ul. Gałczyńskiego w   Mosinie 

i   ulicach przyległych oraz niepowiadomienia zainteresowanych mieszkańców 

o   mającym się odbyć spotkaniu przedstawicieli Stora Enso Poland 

z  przedstawicielami Urzędu Miejskiego w  Mosinie i  radnymi Rady Miejskiej 

w Mosinie w sprawie planów rozbudowy tego przedsiębiorstwa.  

2. Odpis protokołu Komisji Skarg, Wniosków i   Petycji Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 18 października 2021 r. stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Rada Miejska w   Mosinie uznaje za bezzasadną skargę z   dnia 

6  kwietnia 2021  r. dotyczącą braku skutecznych działań Burmistrza Gminy 

Mosina w  zakresie zapewnienia porządku na ul. Gałczyńskiego w   Mosinie 

i   ulicach przyległych oraz niepowiadomienia zainteresowanych mieszkańców 

o   mającym się odbyć spotkaniu przedstawicieli Stora Enso Poland 

z  przedstawicielami Urzędu Miejskiego w  Mosinie i  radnymi Rady Miejskiej 

w Mosinie w sprawie planów rozbudowy tego przedsiębiorstwa. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w    Mosinie 

do poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 

 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

W dniu 6 kwietnia 2021 r. w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie zostało złożone 

pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r., nazwane „skargą na Burmistrza Gminy Mosina, 

Pana Przemysława Mielocha”, dotyczącą braku skutecznych działań w zakresie 

zapewnienia porządku na ul. Gałczyńskiego w  Mosinie i  ulicach przyległych 

oraz niepowiadomienia zainteresowanych mieszkańców o  mającym się odbyć 

spotkaniu przedstawicieli Stora Enso Poland z   przedstawicielami Urzędu 

Miejskiego w  Mosinie i  radnymi Rady Miejskiej w  Mosinie w  sprawie planów 

rozbudowy tego przedsiębiorstwa. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 25 kwietnia 2021 r. 

przekazała Burmistrzowi Gminy Mosina kserokopię przedmiotowej skargi, 

z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do niej. W odpowiedzi Burmistrz Gminy 

Mosina pismem PP.6724.99.2021.JD z dnia 17 maja 2021 r. przedstawił swoje 

stanowisko w sprawie zarzutów postawionych przez Skarżącego. 

Przedmiotem skargi z  6 kwietnia 2021 r. są zarzuty braku skutecznych działań 

Burmistrza Gminy Mosina w zakresie zapewnienia porządku na ul. Gałczyńskiego 

w  Mosinie i  ulicach przyległych oraz niepowiadomienia zainteresowanych 

mieszkańców o  mającym się odbyć spotkaniu przedstawicieli Stora Enso Poland 

z   przedstawicielami Urzędu Miejskiego w  Mosinie i  radnymi Rady Miejskiej 

w  Mosinie w  sprawie planów rozbudowy tego przedsiębiorstwa. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji zajęła się rozpatrzeniem przedmiotowej skargi na swoich 

posiedzeniach w  dniach 18  czerwca 2021  r. i  2 września 2021 r. W związku 

z  tym, że protokół z  rozpatrzenia jej zasadności powstał dopiero w  dniu 

18  października 2021  r., Przewodnicząca Rady Miejskiej w  Mosinie pismem 

z   dnia 26   kwietnia 2021   r. poinformowała Skarżącego o   niemożności 

rozpatrzenia jego skargi z dnia 6 kwietnia 2021 r. przez Radę Miejską w Mosinie 

w terminie miesiąca, wskazując przy tym dzień 27 maja 2021 r. jako nowy 

termin jej rozpatrzenia, następnie pismem z dnia 24 maja 2021 r. jako nowy 

termin rozpatrzenia skargi wskazała dzień 17 czerwca 2021 r., pismem z dnia 

16 czerwca 2021 r. - dzień 12 sierpnia 2021 r., pismem z dnia 10 sierpnia 

2021 r. - dzień 30 września 2021 r., a  pismem z  dnia  27 września 2021  r.  

- dzień 28 października 2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i   Petycji na swoich posiedzeniach w  dniach 

18 czerwca i 2 września 2021 r. uznała za wystarczające wyjaśnienia Burmistrza 

Gminy Mosina, przekazane pismem PP.6724.99.2021.JD z dnia 17 maja 2021 r., 

zgodnie z którymi 7 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stora 

Enso Poland z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Mosinie i  radnymi Rady 

Miejskiej w  Mosinie, którego przedmiotem była prezentacja parametrów 

inwestycyjnych wyżej wymienionego przedsiębiorstwa w kontekście będącego 

w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
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ulic Sowinieckiej, Leśmiana i  Gałczyńskiego w  Mosinie. W  spotkaniu tym 

z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Mosinie uczestniczyli mieszkańcy i osoby 

zainteresowane tym tematem. Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji  

na swoim posiedzeniu w  dniu 18  czerwca 2021  r. stwierdziła, że Skarżący 

w    swojej skardze nie    przedstawił żadnych materialnych dowodów 

potwierdzających zarzut braku porządku na ul. Gałczyńskiego w Mosinie i ulicach 

przyległych, w   związku z   czym uznała, że przez pewien okres będzie 

monitorować ten rejon Mosiny w zakresie braku porządku, a szczególnie pod 

kątem wielogodzinnego parkowania samochodów ciężarowych i  tym samym 

stwarzania przez ich kierowców jakichś szczególnych uciążliwości dla okolicznych 

mieszkańców. Poszczególni członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będąc 

kilkakrotnie na miejscu wskazanym w   skardze, nie   zauważyli żadnych 

negatywnych zjawisk. 

Na tej podstawie Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji na swoim posiedzeniu  

w dniu 2 września 2021 r., po zapoznaniu się z treścią skargi oraz z treścią 

pisemnej odpowiedzi Burmistrza Gminy Mosina i jego wyjaśnieniami ustnymi, 

jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, uznała pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r., 

nazwane „skargą na Burmistrza Gminy Mosina, Pana Przemysława Mielocha”,  

za skargę pod względem formalno-prawnym, a następnie jednogłośnie,  

czyli 4 głosami „za”, uznała ją za bezzasadną. Rada Miejska w Mosinie podczas 

swojej sesji w  dniu 28  października 2021  r. podzieliła stanowisko wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie. 

Na podstawie art.  238  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada 

Miejska w  Mosinie informuje o  treści art.  239  § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że „w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i  jej bezzasadność wykazano 

w  odpowiedzi na skargę, a  skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z  odpowiednią adnotacją w  aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego”. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

 


