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Protokół nr 6/19 

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

które odbyło się w dniu 8 maja 2019 r.,  

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.26 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: 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z oceną formalno-prawną 6 pism pana 

………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia  

8 maja 2019 r., której kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu, przyjęła 3 głosami 

„za”: wniosek nr 1 dotyczący uznania pisma nr 1 pana …………… z dnia 17 kwietnia  

2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części  

na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję Rewizyjną, w części na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącego  Komisji  Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie  

oraz w części na Radę Miejską w Mosinie i wniosek nr 2 w sprawie uznania powyższej skargi 

za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 3  

w sprawie uznania pisma nr 2 pana …………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Rewizyjną, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części 

na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie,  

w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską  

w Mosinie i wniosek nr 4 w sprawie uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem 

części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 5 w sprawie uznania pisma nr 3 pana 

……………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za skargę  

pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie 

i wniosek nr 6 w sprawie uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem części 

dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 7 w sprawie uznania pisma nr 4 pana 

…………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za skargę  

pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Przewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie  

oraz w części na Radę Miejską w Mosinie i wniosek nr 8 w sprawie uznania powyższej skargi 

za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 9  

w sprawie uznania pisma nr 5 pana ………….. z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę 

Miejską w Mosinie i wniosek nr 10 w sprawie uznania powyższej skargi za bezzasadną  

za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, a 4 głosami „za”: wniosek nr 11  

w sprawie uznania pisma nr 6 pana ……………. z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 
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kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części 

na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie i wniosek nr 12 w sprawie 

uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej  

w Mosinie.  

Kserokopie powyższych skarg pana …………. stanowią załączniki niniejszego protokołu. 

W trakcie tych głosowań na Salę Konferencyjną przybyła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc 

odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji udział brało 4 jej 

członków. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI: 

1. Komisja uznaje pismo nr 1 pana ………….. z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie. 

2. Komisja uznaje za bezzasadną skargę (pismo nr 1) pana ..…… z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

3. Komisja uznaje pismo nr 2 pana …………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie. 

4. Komisja uznaje za bezzasadną skargę (pismo nr 2) pana …… z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

5. Komisja uznaje pismo nr 3 pana ………. z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie. 

6. Komisja uznaje za bezzasadną skargę (pismo nr 3) pana ……………. z dnia 17 kwietnia 

2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

7. Komisja uznaje pismo nr 4 pana …………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską  

w Mosinie. 
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8. Komisja uznaje za bezzasadną skargę (pismo nr 4) pana …… z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

(data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

9. Komisja uznaje pismo nr 5 pana ………… z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie. 

10. Komisja uznaje za bezzasadną skargę (pismo nr 5) pana ……………… z dnia 17 kwietnia 

2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

11. Komisja uznaje pismo nr 6 pana ………. z dnia 17 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 19 

kwietnia 2019 r.) za skargę pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, 

w części na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie. 

12. Komisja uznaje za bezzasadną skargę (pismo nr 6) pana …………… z dnia 17 kwietnia 

2019 r. (data wpływu: 19 kwietnia 2019 r.) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.32. 

 

 

   protokołował             przewodniczył

          

(-) Piotr Sokołowski             (-) Łukasz Kasprowicz 

 

 

 
 


