
 

 

Protokół nr 15/20 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 22 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym  
 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.32 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: 
Mieszkaniec gminy Mosina przedstawił swoje pismo z dnia 4 grudnia 2020 r., nazwane 
skargą na bezczynność Burmistrza, którego kserokopia wraz z kserokopią opinii prawnej 
radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 7 grudnia 2021 r. oraz kserokopią pisma 
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 grudnia 2020 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu, 
a następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję  
w powyższej sprawie. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opuścił radny Arkadiusz Cebulski, 
tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 4 członków wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 1 
dotyczący uznania pisma z dnia 4 grudnia 2020 r., nazwanego skargą na bezczynność 
Burmistrza, za skargę pod względem formalno-prawnym oraz wniosek nr 2 dotyczący 
uznania przedmiotowej skargi za zasadną. 
Prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Mateusz Karciarz 
przedstawił opinię, zgodnie z którą pismo p. Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r.  
i e-mail p. Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczące przyjęcia uchwały  
w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP 
pisemnych gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19 na prawną i finansową 
odpowiedzialność za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych, stanowią 
petycje pod względem formalno-prawnym. 
Kserokopie wyżej wymienionych petycji i opinii radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 
16 i 22 grudnia 2020 r. stanowią załączniki niniejszego protokołu. 
W wyniku przeprowadzonej wraz z gośćmi dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
przyjęła 3 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” – wniosek nr 3 dotyczący uznania nazwanego 
petycją pisma p. Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącego przyjęcia uchwały  
w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP 
pisemnych gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19 na prawną i finansową 
odpowiedzialność za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych, za petycję  
pod względem formalno-prawnym, a 2 głosami „przeciw”, przy 2 głosach  
„wstrzymujących się” odrzuciła wniosek o uznanie przedmiotowej petycji za zasadną, tym 
samym uznając ją za bezzasadną.  
Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła 3 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący uznania nazwanego petycją e-maila p. Piotra 
Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie równego 
traktowania mieszkańców gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji 
od producentów szczepionek na COVID-19 na prawną i finansową odpowiedzialność  
za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych, za petycję pod względem 



 

 

formalno-prawnym, a 2 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła 
wniosek o uznanie przedmiotowej petycji za zasadną, tym samym uznając ją za bezzasadną. 
Radny Waldemar Wiązek przedstawił swoje negatywne stanowisko w sprawie e-maila z dnia 
15 października 2020 r. w sprawie legalności wycinki drzew i dewastacji zadrzewień  
na terenie gminy Mosina, którego kserokopia wraz z kserokopią opinii prawnej radcy 
prawnego Michała Walkowiaka z dnia 21 października 2020 r. oraz kserokopią pisma 
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2020 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opuściła radna 
Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 3 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Następnie w wyniku przeprowadzonej wraz z gośćmi dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków  
i Petycji przyjęła 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” – wniosek nr 5 dotyczący uznania  
e-maila z dnia 15 października 2020 r. w sprawie legalności wycinki drzew i dewastacji 
zadrzewień na terenie gminy Mosina, za skargę pod względem formalno-prawnym,  
a jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – wniosek nr 6 dotyczący uznania przedmiotowej skargi 
za zasadną. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  
1. Komisja uznaje pismo z dnia 4 grudnia 2020 r., nazwane skargą na bezczynność 

Burmistrza, za skargę pod względem formalno-prawnym. 
2. Komisja uznaje za zasadną skargę z dnia 4 grudnia 2020 r. na bezczynność Burmistrza 

Gminy Mosina. 
3. Komisja uznaje nazwane petycją pismo p. Arkadiusza Rakoczy z dnia 14 grudnia 2020 r. 

dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina 
oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek  
na COVID-19 na prawną i finansową odpowiedzialność za wystąpienie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, za petycję pod względem formalno-prawnym. 

4. Komisja uznaje nazwany petycją e-mail p. Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. 
dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina 
oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek  
na COVID-19 na prawną i finansową odpowiedzialność za wystąpienie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, za petycję pod względem formalno-prawnym. 

5. Komisja uznaje e-maila z dnia 15 października 2020 r. w sprawie legalności wycinki drzew  
i dewastacji zadrzewień na terenie gminy Mosina, za skargę pod względem  
formalno-prawnym. 

6. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 15 października 2020 r. w sprawie legalności 
wycinki drzew i dewastacji zadrzewień na terenie gminy Mosina. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.32.  
 
 
   protokołował            przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski                (-) Łukasz Kasprowicz 
 


