
Protokół nr 16/21 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 11 lutego 2021 r. w trybie zdalnym  
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.03 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji  Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Kasprowicz wskazał, iż przedmiotem obrad 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie będzie rozpatrzenie zasadności skargi Pana 
………………….. z dnia 12 stycznia 2021 r., na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina. Jednocześnie 
wskazał, iż dokumenty w przedmiotowej sprawie tj. skarga, opinia prawna oraz stanowisko Burmistrza 
Gminy Mosina odnoszące się do zarzutów wskazanych w skardze, przekazane zostały członkom wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Pan …………………. wskazał, iż złożenie skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina jest 
konsekwencją skargi złożonej wcześniej i wynika z braku ustosunkowania się Burmistrza Gminy Mosina 
do złożonych przez skarżącego pism.   
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Kasprowicz odniósł się do wyjaśnień 
Burmistrza Gminy Mosina dotyczących zarzutów wskazanych w skardze z dnia 12 stycznia 2021 r. 
Pan …………………… wraz z panią …………………… wyjaśnił czego dotyczyło pismo skierowane 
do Burmistrza Gminy Mosina, na które nie uzyska stosownej odpowiedzi. 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Kasprowicz ustosunkował się do wypowiedzi 
skarżącego, podkreślając przy tym, iż skarżący nie uzyskał odpowiedzi na skierowane do Burmistrza 
Gminy Mosina pisma w terminie administracyjnym. Jednocześnie wyraził swoją opinię 
w przedmiotowej sprawie. Następnie przedstawił opinię radcy prawnego w sprawie omawianej skargi. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie, czyli  5 głosami 
„za”, przyjęła wniosek nr 1 dotyczący uznania pisma z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie bezczynności 
Burmistrza Gminy Mosina za skargę pod względem formalno-prawnym, a następnie wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie jednogłośnie, czyli  5 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 2 
dotyczący uznania za zasadną skargę z dnia 12 stycznia 2021 r. na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina.  
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Kasprowicz wskazał, iż do Rady Miejskiej 
w Mosinie wpłynęła petycja z dnia 6 lutego 2021 dotycząca między innymi podjęcia działań 
zmierzających do rozpowszechniania informacji na temat suplementacji  witaminy D, która ma wpływ 
na przebieg COVID-19. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z gośćmi przeprowadziła krótką dyskusję na temat wyżej 
wymienionej petycji, w wyniku której podjęto decyzję, iż przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona 
na odrębnym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: 

1. Komisja uznaje pismo z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie bezczynności Burmistrza Gminy 
Mosina za skargę pod względem formalno-prawnym. 

2. Komisja uznaje za zasadną skargę z dnia 12 stycznia 2021 r. na bezczynność Burmistrza Gminy 
Mosina.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.30. 
 
     protokołowała                                             przewodniczył                                  

 (-) Anita Ćwiklińska                            (-) Łukasz Kasprowicz   


