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       Mosina, dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

 

 

Protokół Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie  

z rozpatrzenia skargi z dnia 4 marca 2020 r. na bezczynność  

Burmistrza Gminy Mosina 

 

W dniu 4 marca 2020 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło, skierowane  

do Rady Miejskiej w Mosinie, pismo z dnia 4 marca 2020 r. nazwane „skargą  

na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z uwagi na brak udzielenia 

odpowiedzi na pismo Skarżącego z dnia 7 stycznia 2020 r.  

oraz niepowiadomienie właściwych organów o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez byłego inkasenta i byłego Prezesa Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.  

Nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,  

która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r.  (Dz. U., poz. 568), w art. 15zzs 

ust. 1 pkt 6) wprowadziła przepis, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, rozpoczęty 

bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych 

ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z tym, że na obszarze Polski stan 

zagrożenia epidemicznego został wprowadzony w dniu 13 marca br., a w dniu  

20 marca br. – stan epidemii, bieg terminu przedmiotowego pisma z dnia 4 marca 

2020 r. uległ zawieszeniu w dniu 13 marca 2020 r. Kolejna nowelizacja ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie  

w dniu 16 maja 2020 r. (Dz. U., poz. 875), w art. 68 przewidziała, że terminy 

spraw, których bieg uległ zawieszeniu, w tym pisma z 4 marca 2020 r., z dniem 

24 maja 2020 r. zaczynają biec dalej.  

W związku z powstałą sytuacją, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

dopiero na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 r., które miało się odbyć w trybie 

zdalnym, postanowiła zająć się pismem z dnia 4 marca 2020 r. nazwanym „skargą  

na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina”. Burmistrz Gminy Mosina 

Przemysław Mieloch pismem SG.0012.1.2020 z dnia 13 maja 2020 r. 

ustosunkował się do zarzutów przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: Łukasz Kasprowicz  

– przewodniczący, Agnieszka Gorzyńska – zastępca przewodniczącego, 

Arkadiusz Cebulski, Elżbieta Jarecka i Waldemar Wiązek na swoim posiedzeniu 

w dniu 14 maja 2020 r., które odbyło się w trybie zdalnym, spotkała się  

ze Skarżącym i w przy udziale radcy prawnego Michała Walkowiaka 

przeprowadziła dyskusję w sprawie możliwości uznania przedmiotowego pisma 
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z dnia 4 marca 2020 r. za skargę pod względem formalnym oraz w sprawie jej 

zasadności. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 

jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, uznała pismo z dnia 4 marca 2020 r., nazwane 

„skargą na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina”, za skargę pod względem 

formalnym. 

Skarżący w swojej skardze z dnia 4 marca 2020 r. postawił Burmistrzowi 

Gminy Mosina zarzuty: nieudzielenia odpowiedzi na jego pismo z dnia 7 stycznia 

2020 r., informujące o nieprawidłowościach na Targowisku Miejskim w latach 

2012-2018 i o możliwości popełnienia przestępstwa, niepowiadomienia 

właściwych organów o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego 

inkasenta Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  

oraz niepowiadomienia właściwych organów o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez byłego Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  

w Mosinie.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią skargi  

oraz pisemną odpowiedzią Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 maja 2020 r., 

uznała, że bezspornym jest nieudzielenie przez Burmistrza Gminy Mosina 

odpowiedzi na pismo Skarżącego z dnia 7 stycznia 2020 r., co Burmistrz sam 

przyznał w swoim piśmie z dnia 13 maja 2020 r. Nie zgodziła się przy tym  

z autorytatywnym i niepopartym żadnym argumentem stwierdzeniem Burmistrza 

Gminy Mosina, że pismo Skarżącego z dnia 7 stycznia 2020 r. „nie sposób uznać 

za wszczynające jakiekolwiek postępowanie administracyjne”, uznając przy tym, 

że z uwagi na zakres zarzutów w nim zawartych i ich wagę, zasługiwało na to,  

żeby Burmistrz w jakikolwiek sposób się do niego odniósł w formie pisemnej.  

Na tej podstawie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie,  

czyli 5 głosami „za”, uznała przedmiotową skargę za zasadną.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

 

Łukasz Kasprowicz…………………………………. 

 

Agnieszka Gorzyńska……………………………….. 

 

Arkadiusz Cebulski…………………………………. 

 

Elżbieta Jarecka…………………………………….. 

 

Waldemar Wiązek…………………………………... 

 

 

Załączniki: 

1. Skarga z dnia 4 marca 2020 r. 

2. Wyjaśnienia Burmistrza Gminy Mosina przekazane pismem SG.0012.1.2020 

z dnia 13 maja 2020 r. 


