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UCHWAŁA NR LVIII/494/21 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2021 r. 

(numer porządkowy: BR.1510.32.2021) „na bezczynność Urzędu Miasta 

w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi 

ulicy Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej drodze” 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. 

o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) i  art. 229  pkt 3 

ustawy z  dnia 14  czerwca 1960  r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491 i 2052), Rada Miejska w  Mosinie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Skarga z dnia 13 maja 2021 r. dotyczy Burmistrza Gminy Mosina. 

§ 2. 1. Przyjmuje się, zawarte w protokole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w  Mosinie z   dnia 6   grudnia 2021   r., wyniki badania  

zasadności skargi  z    dnia 13   maja 2021   r. (numer porządkowy: 

BR.1510.32.2021) „na bezczynność Urzędu Miasta w   Mosinie odnośnie 

zgłoszonej nieprawidłowości w  urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w  Mosinie  

po robotach drogowych na tej drodze”.  

2. Odpis protokołu Komisji Skarg, Wniosków i   Petycji Rady Miejskiej 

w Mosinie z dnia 6 grudnia 2021 r. stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Rada Miejska w  Mosinie uznaje za zasadną skargę z  dnia 13  maja 

2021  r. „na bezczynność Urzędu Miasta w   Mosinie odnośnie zgłoszonej 

nieprawidłowości w  urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w  Mosinie po robotach 

drogowych na tej drodze”. 

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w    Mosinie 

do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodnicząca Rady 

 

 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE 

W dniu 27 maja 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w  Mosinie wpłynęło, 

przekazane przez Starostę Poznańskiego pismem OP.1511.3.2021 z   dnia 

24   maja 2021   r., pismo z   dnia 13   maja 2021   r., nazwane „Skargą  

na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości 

w  urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w Mosinie po robotach drogowych na tej 

drodze”. 

W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącej Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 

10 czerwca 2021 r. i na pismo z dnia 21 lipca 2021 r. Pełnomocnika Skarżącej: 

adwokata Bolesława Skowalczyńskiego, w   którym przedstawione zostały 

działania, jakich podjęcia przez Gminę Mosina oczekuje Skarżąca,  

aby zabezpieczyć jej posesję przed dalszym, ciągłym zalewaniem i podtapianiem 

wodami spływającymi z ul. Krótkiej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina pismem 

MK.7021.5.26.2020.GS z    dnia 16    sierpnia 2021    r. ustosunkował się  

do przedmiotowych pism. 

Przedmiotem skargi z  dnia 13  maja 2021  r. jest zarzut nieprawidłowego 

wyprofilowania ul. Krótkiej w  Mosinie i  braku zabezpieczenia nieruchomości 

Skarżącej przed zalewaniem wodami opadowymi, pomimo jej zgłoszeń i skarg  

na ten stan rzeczy. Pełnomocnik Skarżącej pismem z  dnia 21  lipca 2021  r. 

przedstawił działania, jakich podjęcia przez Gminę Mosina oczekuje Skarżąca, 

aby zabezpieczyć jej posesję przed dalszym, ciągłym zalewaniem i podtapianiem 

wodami spływającymi z ul. Krótkiej w Mosinie, dołączając przy tym zdjęcia 

miejsc przy nieruchomości Skarżącej, w  których znajdowały się wcześniej 

zniszczone obecnie krawężniki i studzienki odpływowe. 

Komisja Skarg, Wniosków i  Petycji zajęła się rozpatrzeniem przedmiotowej 

skargi na swoim posiedzeniu w  dniu 2  września 2021  r. W  związku z  tym, 

że protokół z rozpatrzenia jej zasadności powstał dopiero w  dniu 6  grudnia 

2021 r., Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 16 czerwca 

2021 r. poinformowała Skarżącą o niemożności rozpatrzenia jej skargi z dnia 

13  maja 2021  r. przez Radę Miejską w  Mosinie w   terminie miesiąca,  

czyli podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2021 r., 

wskazując przy tym dzień 12  sierpnia 2021  r. jako nowy termin oceny jej 

zasadności, pismem z  dnia 10  sierpnia 2021  r. - o  niemożności rozpatrzenia 

skargi podczas sesji w dniu 12 sierpnia 2021 r., przy wskazaniu jako nowego 

terminu dnia 30  września 2021  r., pismem z  dnia 27  września 2021  r.  

- o niemożności rozpatrzenia skargi podczas sesji przesuniętej z 30 września  

na 6 października 2021  r., przy wskazaniu jako nowego terminu dnia 

28 października 2021 r., pismem z dnia 25 października 2021 r. - o niemożności 

rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 28 października 2021 r., przy wskazaniu 

jako nowego terminu dnia 25   listopada 2021   r., oraz pismem z   dnia 

23  listopada 2021  r. - o  niemożności rozpatrzenia skargi podczas sesji w dniu 
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25  listopada 2021  r., przy wskazaniu jako nowego terminu dnia 16  grudnia 

2021 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 2 września 

2021 r. po zapoznaniu się z treścią skargi i pisma Pełnomocnika Skarżącej 

oraz pisemną odpowiedzią Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 sierpnia 2021 r., 

najpierw jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, uznała pismo z  dnia 13  maja 

2021 r. nazwane „Skargą na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie 

zgłoszonej nieprawidłowości w  urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w  Mosinie  

po robotach drogowych na tej drodze”, za skargę pod względem  

formalno-prawnym, po czym 2    głosami „za”, przy 2 głosach  

„wstrzymujących się”, uznała ją za zasadną, a Rada Miejska w Mosinie podczas 

swojej sesji w   dniu 16   grudnia 2021   r. podzieliła stanowisko wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie. 

Na podstawie art.  238  § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Rada 

Miejska w  Mosinie informuje o  treści art.  239  § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, który stanowi, że „w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 

rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i  jej bezzasadność wykazano 

w  odpowiedzi na skargę, a  skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 

okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z  odpowiednią adnotacją w  aktach sprawy - bez 

zawiadamiania skarżącego”. 

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodnicząca Rady 

  

Małgorzata Kaptur 

 


