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Protokół nr 8/21 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 8 marca 2021 r. w trybie zdalnym 
 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17.02 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 zgodnie z ustaleniami 
z poprzednich posiedzeń Komisji Statutowej, na których wypracowywano zmiany do statutów 
jednostek pomocniczych, na dzisiejszym posiedzeniu ww. komisja doraźna Rady Miejskiej 
w Mosinie będzie opiniować projekty uchwały w sprawie zmiany statutów czterech jednostek 
pomocniczych. Kserokopie projektów uchwał stanowią załącznik niniejszego 
protokołu. Jednocześnie wskazała, iż projekty uchwał wraz z opinią radcy prawnego 
przekazane zostały członkom Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie wskazała 
na poprawki, które zostały wniesione przez radcę prawnego Michała Walkowiaka.  
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 udzieliła odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło między 

innymi wskazania, czy zgodnie z sugestią radcy prawnego dotyczącą rozbudowania 

uzasadnienia do czterech projektów uchwał w sprawie zmiany statutów jednostek 

pomocniczych, Komisja Statutowa na dzisiejszym posiedzeniu będzie pracować w tym 

zakresie. 

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” 
następujące wnioski: 
- wniosek nr 1 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 
statut Sołectwa Czapury; 
- wniosek nr 2 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie; 
- wniosek nr 3 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie; 
- wniosek nr 4 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie. 
Komisja Statutowa zwróciła się z prośbą/wnioskiem, aby zaopiniowane projekty uchwał, 

skierować do konsultacji z mieszkańcami bez zbędnej zwłoki. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła procedury 

dalszego procedowania zaopiniowanych projektów uchwał. Jednocześnie wskazała, iż uwagi 

na potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych zaopiniowanych projektów uchwał, 

czas pracy Komisji Statutowej może zostać wydłużony.  

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur. Następnie między innymi wskazała, iż aktualnie 

pracuje nad projektem obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie Statutu Gminy Mosina, a wydłużenie pracy Komisji Statutowej umożliwi dalsze 

działania w tym zakresie. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat 

sporządzonego przez prowadząca obrady Elżbietę Jarecką projektu obwieszczenia w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mosina. 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka ustosunkowała się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 

Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur. Następnie wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 

Małgorzatą Kaptur odniosła się do zapytania radnego Łukasza Kasprowicza dotyczącego 

wskazania, jaki jest minimalny termin przeprowadzania konsultacji społecznych. Jednocześnie 

wskazała, iż czas pracy Komisji Statutowej będzie należało wydłużyć z uwagi na potrzebę 

dalszych prac ww. komisji.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.30 
 
 
   protokołował                                                                       przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                                       (-) Elżbieta Jarecka 
 

 

 


