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Protokół nr 7/21 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 2 marca 2021 r. w trybie zdalnym 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.04 Przewodnicząca Komisji Statutowej Elżbieta 
Jarecka. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady 
Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności.  
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodnicząca Komisji Statutowej Elżbieta Jarecka wskazała, iż przed posiedzeniem 
ww. komisji za pośrednictwem Biura Rady rozesłane zostały  propozycje zmian, których należy 
dokonać w statutach jednostek pomocniczych. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. Następnie w związku z propozycjami i wnioskami przekazanymi przez radnego 
Romana Kolankiewicza przedstawiła autopoprawki do przedstawionego dokumentu.  
W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Statutowej dołączyła radna Agnieszka 

Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji 

doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 4 jej członków. 

Sekretarz Gminy Mosina Monika Kujawska wskazała, iż przedstawione propozycje zmian 
do statutów konsultowała z Panem Bartoszem Dmochowskim, który z ramienia Gminy Mosina 
zajmuje się wyborami. Następnie przedstawiła uwagi jakie Pan Bartosz Dmochowskim zgłosił 
tj.: zapis w punkcie 5 „Ustępujący Przewodniczący i Zarząd pełnią swoje obowiązki do dnia 
wyboru (…)” należy zmienić na „Ustępujący Przewodniczący i Zarząd pełnią swoje obowiązki 
do momentu wyboru (…)”; w § 22 należy uszczegółowić zapis „Burmistrz organizuje wybory 
przewodniczącego i zarządu oraz sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie 
z przepisami prawa”; w § 22 w punkcie 3 brakuje informacji na temat składu komisji, 
możliwości zgłaszania kandydatów do komisji, sposobu jej powoływania oraz zakresu jej 
odpowiedzialności. Następnie wskazała, iż w przypadku udostępnienia przez kandydatów 
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz PESEL-u, będzie konieczne uregulowanie zapisów 
RODO. Ponadto odniosła się do zapisów § 23 dotyczących zgłaszania kandydatów do zarządów 
w terminie ogłoszonym w obwieszczeniu oraz wskazała, iż należy zastanowić się nad treścią 
zapisu ujętego w § 23  „(…) Listy kandydatów oprócz imienia i nazwiska powinny zawierać 
miejsce zamieszkania (…)”. Następnie odnosząc się do § 24 ust. 3 wskazała, iż należy 
uszczegółowić informacje dotyczące pieczęci. Ponadto między innymi wskazała, 
iż w propozycjach zmian do statutów jednostek pomocniczych znajdują się sformułowania, 
które dotyczą wyłącznie Kodeksu wyborczego i należy je zmienić np. zapis spis wyborców 
należy zmienić na listę mieszkańców sporządzoną na podstawię listy wyborców albo na listę 
obecności. Jednocześnie wskazała, iż należy zastanowić się nad wykreśleniem § 24, 
uzasadniając przy tym tę propozycję. Ponadto odnosząc się do zapisów w § 27 wskazała 
propozycję zmiany zapisu „Protest przeciwko wyborowi może wnieść wyborca, który brał 
udział w głosowaniu” na „Protest przeciwko wyborowi może wnieść każda osoba uprawniona 
do głosowania”. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o zmianę zapisu § 27 ust. 5 w zakresie 
zwiększenia terminu na rozpatrzenie przez Burmistrza protestu do 7 dni. Następnie wskazała 
na brak wzorów formularzy oraz na brak ujęcia w proponowanych zmianach rozwiązań sytuacji, 
w której dwóch, czy trzech kandydatów uzyska taką samą ilość głosów. Ponadto między innymi 
wskazała na działania podejmowane przez inne jednostki pomocnicze w sprawie 
przeprowadzania wyborów do jednostek pomocniczych.  
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W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Statutowej dołączył radny Łukasz 

Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji 

doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 5 jej członków. 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi  i uwag przedstawionych przez 
Sekretarza Gminy Mosina Monikę Kujawską.  
Radna Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby z omawianych zmian do statutów jednostek 
pomocniczych wykreślić z punktu 4 § 21 ust. 3 podpunkt a) i b) oraz ust. 4 uzasadniając przy 
tym proponowane zmiany. Jednocześnie wskazała, iż w jej ocenie należy wykreślić informację 
dotyczące numeru PESEL. Następnie wskazała, iż w jej ocenie brakuje informacji, czy kandydat 
na przewodniczącego zarządu, czy sołtysa musi być mieszkańcem danej jednostki pomocniczej. 
Ponadto między innymi odniosła się do zapisów dotyczących protestu wyborczego i kwestii, 
kto powinien go rozpatrzyć. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi  i uwag przedstawionych przez 
radną Małgorzatę Kaptur dotyczących wykreślenia z omawianej propozycji zmian do statutów 
jednostek pomocniczych § 21 ust. 4  
Radna Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi prowadzącej obrady Elżbiety Jareckiej. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące wskazania:  
czy zgodnie z przedstawionymi propozycjami zmian do statutów jednostek pomocniczych 
osoba, którą zgłoszono na kandydata do zarządu osiedla może startować jako kandydat 
na przewodniczącego zarządu osiedla; wskazania, czy odnosząc się do zapisu ujętego 
w punkcie 9 § 25, przed lokalem wyborczym mogą być wywieszone informację o kandydatach 
na przewodniczącego zarządu osiedla, czy sołtysa. 

Radny Waldemar Waligórski odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Komisji Statutowej 
Elżbiety Jareckiej dotyczącej agitacji wyborczej w lokalu wyborczym lub przed lokalem. 
Następnie odniósł się do propozycji dotyczącej możliwości zgłaszania kandydatów do rady 
sołeckiej. 

Radna Agnieszka Gorzyńska przedstawiła swoje uwagi do zapisów punktu 8 § 21 ust. 3, 
wskazując między innymi, iż w jej ocenie mieszkańcy mogą źle odebrać kwestię zabrania urny 
wyborczej z wszystkimi dokumentami przez przewodniczącego do domu w przypadku 
konieczności przerwania wyborów. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi  radnej Agnieszki Gorzyńskiej. 
Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska przedstawiła propozycję zmiany zapisu § 17 ust. 1  
na „Zarząd osiedla/sołectwa składa się z 5 do 7 osób" . 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do propozycji przedstawionej przez Sołtysa 

Sołectwa Rogalin Marię Witkowską. Następnie odniosła się do wypowiedzi radnego Łukasza 

Kasprowicza dotyczącej prac Komisji Statutowej związanych ze zmianą statutów jednostek 

pomocniczych.  

Radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat zapisów ujętych w propozycji zmiany 

statutów do jednostek pomocniczych dotyczących między innymi ciszy wyborczej oraz ram 

czasowych przeprowadzenia wyborów. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Śródmieście” w Mosinie Wojciech Olszewski wyraził 

swoją opinię na temat przedstawionych propozycji zmian do statutów jednostek 

pomocniczych, wskazując przy tym, iż warto rozważyć kwestie dodania stosownych zapisów 

na czas pandemii. Ponadto odniósł się zapisów ujętych w obowiązujących  statutach jednostek 

pomocniczych, a dotyczących kwestii kworum oraz do propozycji zmiany ilości członków 

zarządu osiedla, czy sołectwa.  
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Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla nr 1 „Śródmieście” w Mosinie Wojciecha Olszewskiego. Następnie odniosła się do 

kwestii przeprowadzania wyborów na przewodniczącego osiedla lub sołtysa, gdy zgłoszony 

został tylko jeden kandydat.  

Komisja Statutowa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat liczby osób zgłaszanych 

na kandydatów do zarządu osiedla lub rady sołeckiej. 

W trakcie prowadzonych dyskusji, posiedzenie Komisji Statutowej opuścił radny Łukasz 

Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji 

doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 4 jej członków. 

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 3 głosami „za”                             
- wniosek nr 1 w sprawie zmiany par. 21 ust. 2 „Bierne i czynne prawo wyborcze posiada każdy, 
kto ... dalej bz”. Jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu. Następnie ww. komisja 
doraźna Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła: 
- jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” - wniosek nr 2 w sprawie rezygnacji z żądania nr PESEL; 

- jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” - wniosek nr 3 w sprawie zmiany zapisów w par. 27 ust. 2 
na „Protest wyborczy może wnieść wyborca, który brał udział w głosowaniu" oraz zapisów 
ust. 3 na „Protest wyborczy wnosi się na piśmie do Rady Miejskiej, która rozpatruje go 
w terminie 30 dni"; 
- jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 4 w sprawie zmiany zapisu w paragrafie 24 
ustęp 3 na „W razie przerwania lub odroczenia głosowania komisja wyborcza pieczętuje wlot 
urny wyborczej umieszcza spis wyborców i niewykorzystane karty wyborcze 
w opieczętowanym pakiecie pozostaje w lokalu wyborczym. Przed ponownym podjęciem 
głosowania komisja wyborcza stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie i pakiecie są 
nienaruszone": 
-  3 głosami „za” przy 1 głosie  „przeciw” – wniosek nr 5 w sprawie zmiany zapisów w paragrafie 

17 ust. 1 na „Zarząd osiedla/sołectwa składa się z 5 do 7 osób"; 

- jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 6  w sprawie wykreślenia w paragrafie 25 „(..) 

oraz na terenie budynku..."; 

- jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 7 w sprawie wykreślenia w par. 24 pkt. 2 

„w godzinach 14-19" 

- 3 głosami „za”, przy 1 głosie  „przeciw” – wniosek nr 8, aby Kandydat na członka Rady Sołeckiej 

mógł być kandydatem tylko na jednej liście u jednego kandydata na sołtysa; 

- 2 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 8 w sprawie wykreślenia 

w par. 21 ustęp 3 i 4; 

- 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” - wniosek nr 10 

w sprawie zmiany zapisów w paragrafie 23 ust. 4 poprzez dopisanie po zapisie 

na przewodniczącego zapisu „w liczbie do 7 osób". 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, 

czy w związku  ze zmianą zapisów paragrafu 17 ust. 1 w przypadku, gdy członków rady sołeckiej 

będzie mniej niż pięciu, to nie będzie ona mogła zgodnie ze statutem działać. Następnie 

przedstawiła propozycję terminu kolejnego posiedzenia Komisji Statutowej, informując przy 

tym, iż na kolejnym posiedzeniu będą przedstawione i opiniowane projekty uchwał w sprawie 

zmiany statutów 4 jednostek pomocniczych uwzględniające podjęte wnioski. Jednocześnie 

między innymi wskazała, iż zauważyła, iż miejscowość Jeziory nie jest przypisana do żadnego 

sołectwa, wskazując przy tym na konieczność uregulowania tej kwestii.  
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Radna Agnieszka Gorzyńska wskazała, iż kwestia ta dotyczy również miejscowości Bogulin. 

Komisja Statutowa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w sprawie braku przypisania 

miejscowości Jeziory oraz Bogulin do jednostek pomocniczych oraz na temat procedur z tym 

związanych.  W wyniku tej dyskusji ww. komisja podjęła decyzję w sprawie skierowania w tym 

zakresie zapytania do Burmistrza Gminy Mosina. 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka wskazała, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia 

konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych, 

konieczne będzie wydłużenie terminu pracy Komisji Statutowej. Jednocześnie wskazała, 

iż obecnie jest w trakcie prac nad sporządzeniem projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mosina. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.15 
 
 
   protokołował                                                                       przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                                       (-) Elżbieta Jarecka 
 

 

 

 


