
 

 

Protokół nr 20/22 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

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

Posiedzenie otworzył o godz. 17.06 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: 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz przedstawił informacje dotyczące pisma z dnia 
29 listopada 2021 r. w sprawie braku dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin 
oraz braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów 
i Usług Danych Przestrzennych. Jednocześnie między innymi wskazał, iż członkowie Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji otrzymali pisemne stanowisko Burmistrza Gminy Mosina 
w przedmiotowej sprawie. Kserokopia pisma z dnia 29 listopada 2021 r. wraz z kserokopią 
opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 9 grudnia 2021 r., kserokopią 
korespondencji uzupełniającej z dnia 7 grudnia 2021 r. oraz kserokopią pisma Burmistrza 
Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2021 r. stanowi załącznik protokołu.  
W trakcie tego wystąpienia do posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dołączyła radna 
Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 6 jej członków. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 1 w sprawie uznania pisma z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczącego braku dostępu 
do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych dotyczących 
aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych, za skargę 
pod względem formalno-prawnym. Następnie ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” - wniosek nr 2 w sprawie uznania za bezzasadną 
skargi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie braku dostępu do załącznika do uchwały 
Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części 
wsi Rogalin oraz  braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania 
w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych.  
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odnosząc się  do skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. 
na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza Gminy 
Mosina, wskazał, iż Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się ze skargą, opinią prawną 
radcy prawnego oraz pismem Burmistrza Gminy Mosina dotyczącym ustosunkowania się 
do  zarzutów zawartych w skardze. Kserokopia skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. 
wraz z kserokopią opinii prawnej radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia 3 stycznia 
2022 r. oraz kserokopią pisma Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 stycznia 2022 r. stanowi 
załącznik protokołu.  



 

 

Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Krzysztof Kaczmarek  ustosunkował się  
do skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań 
wynikających z  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza Gminy Mosina, wskazując przy tym między innymi, 
iż w jego ocenie skarga jest bezzasadna. Jednocześnie uargumentował swoje stanowisko 
w przedmiotowej sprawie.   
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie  
„wstrzymującym się” – wniosek nr 3 w sprawie uznania pisma z dnia 13 grudnia 2021 r. 
dotyczącego niewłaściwego i nieterminowego wykonywania zadań wynikających z ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Burmistrza Gminy Mosina, za skargę pod względem formalno-prawnym. Następnie 
ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”                      
- wniosek nr 4 w sprawie uznania za bezzasadną skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. na 
niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza Gminy 
Mosina. 
Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Krzysztof Kaczmarek udzielił odpowiedzi 
na pytanie dotyczące wskazania, czy Rzeczpospolitej Polskiej zagraża wojna. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz przedstawił podstawowe informacje dotyczące petycji 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek na terenie gminy 
Mosina, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA.  
Kserokopia pisma z dnia 20 grudnia 2021 r. wraz z kserokopią opinii prawnej radcy prawnego 
Michała Walkowiaka z dnia 21 grudnia 2021 r., stanowi załącznik protokołu.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” – wniosek 
nr 5 w sprawie uznania pisma z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącego wydania zakazu 
stosowania maseczek na terenie gminy Mosina, stosowania kwarantann i izolacji medycznej 
oraz stosowania szczepionek mRNA, za petycję pod względem formalno-prawnym. Następnie 
ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”                          
- wniosek nr 6 w sprawie uznania za bezzasadną petycji z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
wydania zakazu stosowania maseczek na terenie gminy Mosina, stosowania kwarantann 
i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz dokonał podsumowania posiedzenia. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  

1. Komisja uznaje pismo z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące braku dostępu 
do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku 
ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów 
i Usług Danych Przestrzennych, za skargę pod względem formalno-prawnym. 

2. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczącą braku 
dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku 
ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów 
i Usług Danych Przestrzennych. 



 

 

3. Komisja uznaje pismo z dnia 13 grudnia 2021 r. dotyczące niewłaściwego 
i nieterminowego wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Burmistrza 
Gminy Mosina, za skargę pod względem formalno-prawnym 

4. Komisja uznaje za bezzasadną skargę z dnia 13 grudnia 2021 r. dotyczącą 
niewłaściwego i nieterminowego wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez 
Burmistrza Gminy Mosina. 

5. Komisja uznaje pismo z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczące wydania zakazu stosowania 
maseczek na terenie gminy Mosina, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz 
stosowania szczepionek mRNA, za petycję pod względem formalno-prawnym. 

6. Komisja uznaje za bezzasadną petycję z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wydania 
zakazu stosowania maseczek na terenie gminy Mosina, stosowania kwarantann 
i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA. 
 

 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.40.  
 
 
    protokołowała            przewodniczył
          
(-) Anita Ćwiklińska                (-) Łukasz Kasprowicz 
 
 

 


