
Protokół nr 12/20 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się zdalnie w trybie telekonferencji w dniu 14 maja 2020 r.  

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.36 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: 

Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz wskazał, iż przedmiotem obrad wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie będzie rozpatrzenie zasadności skargi pana 

………….z dnia 4 marca 2020 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina, której kserokopia 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Radca prawny Michał Walkowiak z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski 

i Wspólnicy sp. k. wskazał, iż pismo pana …………nazwane skargą, spełnia wymogi skargi 

pod względem formalnym.  

 Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz poinformował czego dotyczy złożona skarga.  

Radca prawny Michał Walkowiak udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Arkadiusza 

Cebulskiego dotyczące wskazania, czy na skierowane do urzędu pismo nazwane 

oświadczeniem urząd ma obowiązek odpowiedzieć. Jednocześnie przedstawił swoją opinię 

na temat konieczności udzielenia odpowiedzi na pismo skarżącego skierowane do Burmistrza 

Gminy Mosina Przemysława Mielocha w dniu 8 stycznia 2020 r., wskazując przy tym  

na procedurę prawną z tym związaną.  

Radny Arkadiusz Cebulski wskazał, iż w dniu 20 stycznia 2020 r. Burmistrz Gminy Mosina 

spotkał się ze skarżącym, a więc w ciągu 12 dni od daty złożenia przez skarżącego pisma podjął 

działania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie przedstawił swoje wątpliwości związane 

z koniecznością udzielenia przez Burmistrza Gminy Mosina pisemnej odpowiedzi na złożone 

przez skarżącego pismo.  

Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Arkadiusza 

Cebulskiego, wskazując przy tym,  że w jego ocenie pismo z dnia 8 stycznia 2020 r. pod 

względem formalnym spełnia przesłanki Kodeksu postępowania administracyjnego i zasługuje 

na to, żeby Burmistrz Gminy Mosina w jakikolwiek sposób się do niego odniósł w formie 

pisemnej. Ponadto przedstawił  chronologię działań związanych z  przedmiotem wyżej 

wymienionego pisma oraz chronologię działań związanych ze złożoną skargą, wskazując przy 

tym, iż w jego ocenie skargę należy uznać za zasadną. 

Radna Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat omawianej skargi oraz na temat 

pisemnego ustosunkowania się do niej Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha, 

którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Radca prawny Michał Walkowiak udzielił odpowiedzi na pytanie radnej Elżbiety Jareckiej 

dotyczące między innymi wskazania, czy jest w ogóle jakaś grupa pism wpływających 

do urzędu, na które nie trzeba udzielić odpowiedzi. Następnie odniósł się do wypowiedzi wyżej 

wymienionej radnej dotyczącej wskazania przez Burmistrza Gminy Mosina w treści pisemnego 

ustosunkowania się do skargi informacji, iż skarga jest bezzasadna. Ponadto poinformował jak 

wygląda procedura rozpatrywania skarg, zwrócił przy tym uwagę, iż w skardze wskazane są 

trzy zarzuty, pierwszy to jest brak udzielenia odpowiedzi na pismo, a drugi i trzeci dotyczy 

meritum załatwienia sprawy, przy czym do każdego z tych zarzutów należy się odnieść 



w odpowiedzi na skargę  i do każdego z nich wskazać czy ten zarzut jest prawidłowy, czy też 

nie. Wątpliwości może budzi pierwszy zarzut bezczynności, ale w jego ocenie każde pismo 

nawet niewymagające od samego nadawcy odpowiedzi takiej odpowiedzi wymaga. Następnie 

odniósł się do zapytania prowadzącego obrady Łukasza Kasprowicza dotyczącego wskazania, 

czy z uwagi na wskazane terminy, w jego ocenie bezczynność ze strony Burmistrza Gminy 

Mosina w omawianym przypadku miała miejsce. 

Radny Waldemar Wiązek wyraził swoją opinię na temat złożonej skargi i jej zasadności 

oraz  na temat terminów załatwienia spraw.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 1 

dotyczący uznania skargi pana …………….z dnia 4 marca 2020 r. na bezczynność Burmistrza 

Gminy Mosina za skargę pod względem formalnym, a potem jednogłośnie, czyli 5 głosami 

„za”, wniosek dotyczący uznania za zasadną skargi pana …………….z dnia 4 marca 2020 r. 

na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię 

na temat niedotrzymywania przez Burmistrza Gminy Mosina terminów załatwiania spraw 

oraz wskazał, iż w tej sprawie przygotuje jako przewodniczący ww. komisji pismo 

dyscyplinujące.  

 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI: 

1. Komisja uznaje skargę pana ……………... z dnia 4 marca 2020 r. na bezczynność 

Burmistrza Gminy Mosina za skargę pod względem formalnym. 

2. Komisja uznaje skargę pana ……………… z dnia 4 marca 2020 r. na bezczynność 

Burmistrza Gminy Mosina za zasadną.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.11. 

 

 

   protokołowała         przewodniczył 

         

(-) Anita Ćwiklińska               (-) Łukasz Kasprowicz 

 

 
 


