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Protokół nr 18/21 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 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 oraz goście według załączonej listy obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Mieszkanka gminy Mosina przedstawiła skargę innego mieszkańca gminy Mosina z dnia  
10 marca 2021 r. „na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha”, której kserokopia 
wraz z kserokopią opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 19 marca  
2021 r. oraz kserokopią pisma PP.6724.100.2021.JD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 maja 
2021 r. stanowi załącznik protokołu. 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
przedstawił stanowisko Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji najpierw jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – uznała pismo  
z dnia 10 marca 2021 r., nazwane skargą „na Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 
Mielocha”, za skargę pod względem formalno-prawnym, po czym jednogłośnie,  
czyli 3 głosami „przeciw” – odrzuciła wniosek o uznanie przedmiotowej skargi za zasadną, 
tym samym uznając ją za bezzasadną. 
Mieszkanka gminy Mosina przedstawiła skargę innego mieszkańca gminy Mosina z dnia  
1 kwietnia 2021 r. „na bezprawne działania Burmistrza”, której kserokopia wraz z kserokopią 
opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 14 kwietnia 2021 r.  
oraz kserokopią pisma PP.6724.79.2021.JP Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia  
2021 r. stanowi załącznik protokołu.  
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
przedstawił stanowisko Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej 
sprawie, w wyniku której najpierw jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – uznała pismo z dnia  
1 kwietnia 2021 r., nazwane skargą „na bezprawne działania Burmistrza”, za skargę  
pod względem formalno-prawnym, po czym jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – uznała 
przedmiotową skargę za bezzasadną. 
Mieszkanka gminy Mosina wraz z jednym z wnioskodawców przedstawiła wniosek  
5 mieszkańców gmin: Mosina i Puszczykowo z dnia 8 kwietnia 2021 r. o ponowne 
rozpatrzenie ich skargi z dnia 30 października 2019 r., których kserokopie wraz z kserokopią 
opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 14 kwietnia 2021 r.  
oraz kserokopią pisma PP.6724.78.2021.JP Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 kwietnia  
2021 r. stanowi załącznik protokołu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w przedmiotowej 
sprawie, w wyniku której najpierw jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – uznała „Wniosek 
Skarżących o ponowne rozpatrzenie skargi z dnia 31 10 2019 roku" z dnia 8 kwietnia 2021 r. 
za skargę pod względem formalno-prawnym złożoną w tej samej sprawie z nowymi 
okolicznościami i zarzutami, po czym jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – uznała 
przedmiotową skargę za bezzasadną. 
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Autorka pisma z dnia 19 marca 2021 r., nazwanego skargą „na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina Przemysława Mielocha”, przedstawiła przedmiotowe pismo, którego 
kserokopia wraz z kserokopią opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia  
24 marca 2021 r. oraz kserokopią pisma SG.1510.1.2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia  
14 maja 2021 r. stanowi załącznik protokołu. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w przedmiotowej 
sprawie, w wyniku której najpierw jednogłośnie, czyli 3 głosami „za” – uznała pismo z dnia  
19 marca 2021 r., nazwane skargą „na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 
Mielocha”, za skargę pod względem formalno-prawnym, po czym jednogłośnie,  
czyli 3 głosami „za” – uznała przedmiotową skargę za zasadną. 
Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz przedstawił pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r. 
nazwane „skargą na Burmistrza Gminy Mosina, Pana Przemysława Mielocha”, którego 
kserokopia wraz z kserokopią opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia  
14 kwietnia 2021 r. oraz kserokopią pisma PP.6724.99.2021.JD Burmistrza Gminy Mosina  
z dnia 17 maja 2021 r. stanowi załącznik protokołu. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w przedmiotowej 
sprawie, w wyniku której ustaliła, że odkłada rozpatrzenie przedmiotowej sprawy do czasu 
przeprowadzenia postępowania dowodowego. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI: 
1. Komisja uznaje pismo z dnia 10 marca 2021 r., nazwane skargą „na Burmistrza Gminy 

Mosina Przemysława Mielocha” za skargę pod względem formalno-prawnym. 
2. Komisja uznaje pismo z dnia 1 kwietnia 2021 r., nazwane skargą „na bezprawne działania 

Burmistrza”, za skargę pod względem formalno-prawnym. 
3. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 1 kwietnia 2021 r. „na bezprawne działania 

Burmistrza”. 
4. Komisja uznaje „Wniosek Skarżących o ponowne rozpatrzenie skargi z dnia 31 10 2019 

roku” z dnia 8 kwietnia 2021 r. za skargę pod względem formalno-prawnym, złożoną w tej 
samej sprawie z nowymi okolicznościami i zarzutami. 

5. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 8 kwietnia 2021 r., nazwaną „Wnioskiem 
Skarżących o ponowne rozpatrzenie skargi z dnia 31 10 2019 roku”. 

6. Komisja uznaje pismo z dnia 19 marca 2021 r., nazwane skargą „na bezczynność 
Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha”, za skargę pod względem  
formalno-prawnym. 

7. Komisja uznaje za zasadną skargę z dnia 19 marca 2021 r. „na bezczynność Burmistrza 
Gminy Mosina Przemysława Mielocha”. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.35.  
 
 
       protokołował            przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski              (-) Łukasz Kasprowicz 
 
 

 


