
 

 

Protokół nr 14/20 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 10 września 2020 r.,  
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.15 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie według załączonej listy obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz przedstawił przesłane drogą elektroniczną pismo  
mieszkańca Kamionek z dnia 9 czerwca 2020 r., nazwane „Petycją o ochronę zdrowia 
mieszkańców przed elektroskażeniami”, którego kserokopia wraz z kserokopią oceny 
formalno-prawnej przedmiotowego pisma radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia  
17 czerwca 2020 r. stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 1 
dotyczący uznania wyżej wymienionego pisma za petycję pod względem formalno-prawnym 
i wniosek nr 2 dotyczący przekazania przedmiotowej petycji do zaopiniowania Komisji 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz przypomniał zwrócone Radzie Miejskiej w Mosinie 
przez Wojewodę Wielkopolskiego, a wcześniej przesłane jej przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Poznaniu pismem SKO.PS.4040.2122.2019 z dnia 30 marca 2020 r., pismo 
mieszkańca Mosiny z dnia 10 lipca 2019 r., nazwane „SKARGA NA DZIAŁANIA KIEROWNIKA 
OPS-FA MOSINA panią mgr.L.SKUPIN-WÓJTOWSKĄ”, których kserokopie wraz z kserokopią 
opinii radcy prawnego Michała Walkowiaka w przedmiotowej sprawie z dnia 8 maja 2020 r. 
oraz kserokopią wyjaśnień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, przesłanych 
pismem OPS-FA.82.306.2020.DN DA-310 z dnia 12 maja 2020 r., stanowią załącznik 
niniejszego protokołu. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie,  
czyli 4 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 3 dotyczący uznania za bezzasadną skargi z dnia  
10 lipca 2019 r. na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  
1. Komisja uznaje przesłane drogą elektroniczną pismo z dnia 9 czerwca 2020 r., nazwane 

„Petycją o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami”, za petycję  
pod względem formalno-prawnym. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przekazuje Komisji Inwestycji, Ochrony  Środowiska  
i Bezpieczeństwa „Petycję o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami”  
z dnia 9 czerwca 2020 r. celem zaopiniowania. 

3. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 10 lipca 2019 r. na działania Kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.20. 
 
 
      protokołował            przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski               (-) Łukasz Kasprowicz 


