
Protokół nr 5/19 

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

które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r.,  

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.44 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: 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wraz z radcą prawnym Michałem Walkowiakiem 

przeprowadziła dyskusję na temat sposobu rozpatrzenia skarg pana …………..z dnia  

18 grudnia 2018 r. i z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, po zapoznaniu się  

z ekspertyzą prawną radcy prawnego Marka Szewczyka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie 

oceny zasadności trzech skarg wniesionych w dniu 18 grudnia 2018r. przez Państwo 

…………na działalność Burmistrza Gminy Mosina, która stanowi załącznik niniejszego 

protokołu oraz z ocenami formalno-prawnymi 3 skarg pana ……………z dnia 18 grudnia  

2018 r. i 3 skarg z dnia 17 stycznia 2019 r. radcy prawnego Michała Walkowiaka z dnia  

3 stycznia 2019 r. i z dnia 15 marca 2019 r., których kserokopie stanowią załącznik niniejszego 

protokołu, przyjęła 4 głosami „za” (jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu) wniosek 

nr 1 dotyczący uznania pisma nr 1 pana ……………..z dnia 18 grudnia 2018 r. za skargę pod 

względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję Rewizyjną, 

w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego  Komisji  Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie, 

a potem jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”: wniosek nr 2 w sprawie uznania powyższej skargi 

za bezzasadną w części dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wniosek nr 3  

w sprawie uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 4 w sprawie 

uznania pisma nr 2 pana ………………z dnia 18 grudnia 2018 r. za skargę pod względem 

formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję Rewizyjną, w części 

na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części 

na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady 

Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie i wniosek nr 5 w sprawie 

uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej  

w Mosinie, wniosek nr 6 w sprawie uznania pisma nr 3 pana ……………..z dnia 18 grudnia 

2018 r. za skargę pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części 

na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie  

oraz w części na Radę Miejską w Mosinie i wniosek nr 7 w sprawie uznania powyższej skargi 

za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 8  

w sprawie uznania pisma nr 2 pana ……………..z dnia 17 stycznia 2019 r. za skargę  

pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony 



Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego  Komisji  Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, w części  

na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską w Mosinie 

i wniosek nr 9 w sprawie uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem części 

dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 10 w sprawie uznania pisma nr 3 pana 

………z dnia 17 stycznia 2019 r. za skargę pod względem formalnym w części  

na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję Rewizyjną, w części na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części  

na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą 

Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie  

oraz w części na Radę Miejską w Mosinie i wniosek nr 11 w sprawie uznania powyższej skargi 

za bezzasadną za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie, wniosek nr 12  

w sprawie uznania pisma nr 4 pana ………………z dnia 17 stycznia 2019 r. za skargę  

pod względem formalnym w części na Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie,  

w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części na Radę Miejską  

w Mosinie i wniosek nr 13 w sprawie uznania powyższej skargi za bezzasadną za wyjątkiem 

części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie.  

Kserokopie powyższych skarg pana ………………stanowią załączniki niniejszego protokołu. 

Przewodniczący obrad Łukasz Kasprowicz poinformował o swoich działaniach mających  

na celu zakończenie składania skarg przez pana…………….. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI: 

1. Komisja uznaje pismo nr 1 pana …………….z dnia 18 grudnia 2018 r. za skargę  

pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części  

na Radę Miejską w Mosinie. 

2. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana …………..z dnia 18 grudnia 2018 r. (pismo nr 

1) w części dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana ………………z dnia 18 grudnia 2018 r. (pismo 

nr 1) za wyjątkiem części dotyczącej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Rady 

Miejskiej w Mosinie. 

4. Komisja uznaje pismo nr 2 pana …………………..z dnia 18 grudnia 2018 r. za skargę  

pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części  

na Radę Miejską w Mosinie. 

5. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana ………………z dnia 18 grudnia 2018 r. (pismo 

nr 2) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie. 

6. Komisja uznaje pismo nr 3 pana ………………..z dnia 18 grudnia 2018 r. za skargę  

pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 



w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części  

na Radę Miejską w Mosinie. 

7. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana ……………….z dnia 18 grudnia 2018 r. (pismo 

nr 3) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie. 

8. Komisja uznaje pismo nr 2 pana …………………z dnia 17 stycznia 2019 r. za skargę  

pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części  

na Radę Miejską w Mosinie. 

9. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana ………………z dnia 17 stycznia 2019 r. (pismo 

nr 2) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie. 

10. Komisja uznaje pismo nr 3 pana ………………z dnia 17 stycznia 2019 r. za skargę  

pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części  

na Radę Miejską w Mosinie. 

11. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana ……………….z dnia 17 stycznia 2019 r. 

(pismo nr 3) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie. 

12. Komisja uznaje pismo nr 4 pana …………………z dnia 17 stycznia 2019 r. za skargę  

pod względem formalnym w części Burmistrza Gminy Mosina, w części na Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w części na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

w części na Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w części na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Mosinie, w części na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie oraz w części  

na Radę Miejską w Mosinie. 

13. Komisja uznaje za bezzasadną skargę pana ……………z dnia 17 stycznia 2019 r. (pismo 

nr 4) za wyjątkiem części dotyczącej Rady Miejskiej w Mosinie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.59. 

 

 

   protokołował             przewodniczył

          

(-) Piotr Sokołowski             (-) Łukasz Kasprowicz 

 

 

 


