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Protokół nr 21/22 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2022 r., w trybie zdalnym  
 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:04 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz przedstawił nazwane petycją pismo z dnia  
14 lutego 2022 r. grupy mieszkańców ul. Wichrowej i ul. Pogodnej w Mieczewie dotyczące 
uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie. 
W dyskusji nad uznaniem wyżej wymienionego pisma za petycję pod względem  
formalno-prawnym i w sprawie jej zasadności, poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− braku spełniania przez ul. Wichrową w Mieczewie kryteriów, które wyróżniałyby ją 
spośród innych ulic gruntowych znajdujących się na terenie gminy Mosina i uprawniałyby 
do podjęcia decyzji, aby od razu uwzględnić jej utwardzenie w planach inwestycyjnych, 

− potrzeby stworzenia programu budowy dróg i wyznaczenia kryteriów, których spełnienie 
wyznaczałoby danej drodze gruntowej miejsce w rankingu dróg przeznaczonych  
do utwardzenia, 

− liczby mieszkańców przedmiotowej ulicy, 

− własności ul. Wichrowej w Mieczewie. 
Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Arkadiusz Cebulski, radny Waldemar 
Wiązek, radna Elżbieta Jarecka i radna Agnieszka Gorzyńska. 
W wyniku dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji najpierw 4 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw” – uznała pismo z dnia 14 lutego 2022 r. grupy mieszkańców ul. Wichrowej 
i  ul.  Pogodnej w Mieczewie dotyczące uwzględnienia w planach inwestycyjnych 
utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie, za petycję pod względem formalno-prawnym 
(wniosek nr 1), po czym 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” – uznała przedmiotową 
petycję za bezzasadną (wniosek nr 2). 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI: 
1. Komisja uznaje pismo z dnia 14 lutego 2022 r. dotyczące uwzględnienia w planach 

inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie, za petycję pod względem 
formalno-prawnym. 

2. Komisja uznaje za bezzasadną petycję z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uwzględnienia  
w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17:20.  
 
 
        protokołował            przewodniczył
          
(-) Piotr Sokołowski              (-) Łukasz Kasprowicz 


