
Protokół nr IX/07 
z nadzwyczajnej IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 23 marca 2007 r. 
w Sali Imprezowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokółu. 
5. Uchylenie uchwały VII/44/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza 

Gminy Mosina / uchwała. 
6. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
7. Zapytania i wnioski radnych. 
8. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie Sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.05 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał on przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
oraz mieszkańców Gminy Mosina. Następnie przedstawił przyczyny, dla których dzisiejsza 
sesja Rady Miejskiej w Mosinie powinna nosić numer IX, a sesja „budżetowa” – numer X  
i zaproponował, aby Rada Miejska przyjęła tę propozycję.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili sprzeciwu wobec tej propozycji, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła stwierdził, że dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Mosinie nosi numer IX.  
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 20 radnych, co stanowi 95,24% 
ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej. W związku z tym Rada Miejska w Mosinie jest 
władna do podjęcia określonej uchwały.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  

 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby funkcję członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej pełnili radni: 
a) Paweł Przybył, 
b) Waldemar Waligórski.  
W związku z tym, że wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni nie zgłosili innych kandydatur, przewodniczący obrad 
Jacek Szeszuła poddał kandydaturę radnego Waldemara Waligórskiego oraz kandydaturę 
radnego Pawła Przybyła pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie  
18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wybrała radnego Pawła Przybyła  
i radnego Waldemara Waligórskiego do pełnienia funkcji Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
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do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokółu. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 

protokółu z IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawował radny Antoni Karliński.  
Radny Antoni Karliński wyraził zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Antoniego Karlińskiego  
na nadzorującego sporządzenie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 
wybrała radnego Antoniego Karlińskiego do nadzorowania sporządzenia protokółu z IX sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zwrócił uwagę na materiały, jakie radni otrzymali  
na IX sesję Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie przypomniał, że w dniu wczorajszym 
zaproponował on, aby ze względu na to, iż „sprawa” jest „każdemu” znana, „każdy” 
reprezentuje określony pogląd, w imieniu radnych, którzy skupieni są w poszczególnych 
klubach radnych, jego szef lub osoba przez niego wyznaczona, wygłosiła odpowiednie 
oświadczenie.  
W związku z tym, że żaden z radnych nie zgłosił sprzeciwu, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła uznał, iż powyższa jego propozycja została przyjęta. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poinformował, że do Biura Rady Miejskiej wpłynął, 
skierowany do niego wniosek mieszkanki Mosiny – Wandy Gąsiorowskiej z prośbą  
o udzielenie jej głosu na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 marca 2007 r., który 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Powiadomił przy tym, że zgodnie z § 40 ust. 5 
Statutu Gminy Mosina, „Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej 
radnym”. Poinformował też, że w tej kwestii dysponuje on również opinią prawną radcy 
prawnego Zygmunta Kmiecika z 1 czerwca 2005 r., który rozwinął „to” zagadnienie,  
w dalszym ciągu podtrzymując „to”, co jest w Statucie Gminy Mosina, iż „przewodniczący 
może udzielić”, co wcale nie znaczy, że powinien, czy musi. Stwierdził przy tym,  
że ze względu na to, iż charakter dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie jest wręcz 
nadzwyczajny i bardzo ważny, dokonał on oceny „tego” wniosku wraz ze swoimi zastępcami 
– „jesteśmy” zdania, iż „państwu siedzącym na galerii” nie udzieli on w dniu dzisiejszym 
głosu w żadnym trybie. Chciałby on bowiem wyeliminować niepotrzebne polemiki,  
do których być może doszłoby. Zwrócił się także z prośbą, aby potraktować „to” jako 
decyzję, do której uprawniony jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.  
 
do punktu 5. – Uchylenie uchwały VII/44/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

Burmistrza Gminy Mosina / uchwała. 
Reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe radny Jerzy Falbierski stwierdził,  

że w sprawie decyzji o wygaśnięciu mandatu Burmistrza Gminy Mosina Zofii Springer 
wypowiadał się on na sesji Rady Miejskiej w sposób jednoznaczny, prosząc i apelując  
do Rady Miejskiej w Mosinie, aby poczekać na opinię i decyzję Trybunału Konstytucyjnego. 
Trybunał ten zajął stanowisko, podjął decyzję, która jest „nam wszystkim” znana. Oświadczył 
przy tym, że w związku z powyższym podtrzymuje on swoje zdanie i będzie głosował,  
jako reprezentant PSL, „abyśmy odwołali podjętą przez siebie uchwałę”. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Niezależni” Marian Kunaj stwierdził, że „znamy temat, nie 
będziemy wracać do niego, znamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego”. W związku  
z tym należałoby powiedzieć tylko tyle, że podjęcie innej decyzji, jak unieważnienie uchwały 
o „wygaszeniu funkcji burmistrza”, a „wszyscy zdajemy sobie sprawę”, iż jest „to” tylko 
„chwilą czasu”, Klub Radnych „Niezależni”, któremu on przewodniczy, uważał będzie  
za „cios wymierzony w demokrację”, ale co najważniejsze – w społeczność Gminy Mosina. 
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Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Jan Marciniak przedstawił 
stanowisko Klubu Radnych Koalicji Samorządowej z dnia 23 marca 2007 r. na temat projektu 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej VII/44/07 stwierdzającej wygaśnięcie 
mandatu Burmistrza Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens stwierdził,  
że „stanowisko” w zasadzie „przedstawiliśmy” w dniu 15 lutego 2007 r. W tym bowiem dniu, 
na wezwanie Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z prawem „podjęliśmy uchwałę”. 
„Naszym” zdaniem dzisiejsze uchylenie „uchwały” jest zbyt daleko wybiegające do przodu. 
„Mówiliśmy” już wtedy – 15 lutego 2007 r. – o zawiłościach prawnych. Wyraził przy tym 
przekonanie, że są one bardzo poważne, których „my”, nie będąc prawnikami, „nie jesteśmy” 
w stanie rozstrzygnąć. Dlatego „uważamy”, że musi to „za nas” rozstrzygnąć sąd 
administracyjny i dopiero „z tym” stanowiskiem „możemy się zgodzić”. Zwrócił też uwagę, 
że „to nie my uchwalaliśmy” ustawy, „to nie my spóźniliśmy się z oświadczeniem” i dlatego 
w dniu dzisiejszym „będziemy głosować” przeciw uchyleniu uchwały stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 
powiadomiła, że klub radnych, który ona reprezentuje, złożył wniosek do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie, jako grupa 6 radnych z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina. Stwierdziła też, że biorąc pod uwagę 
aspekty prawa, a szczególnie tego najwyższego – Konstytucji RP, tego samego prawa,  
na które powoływali się w czasie sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 lutego 2007 r. 
inni radni, iż nie wiadomo, co będzie, nie wiadomo, jak Trybunał Konstytucyjny do „tej” 
sprawy podejdzie, rozumie ona, że radni mający w „tej” sprawie niejasności, zagłosowali  
„w taki sposób, a nie w inny”. Natomiast w dniu dzisiejszym już wiadomo, jakie jest 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że jest „to” niezgodne z Konstytucją RP,  
a „uważamy, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najwyższym organem władzy 
uchwałodawczej”. W związku z tym „nasz” klub radnych uważa, „że stojąc właśnie na straży 
tegoż prawa, powinniśmy podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej z dnia  
15 lutego br. w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina”. Podjęcie takiej 
uchwały, jako zgodnej z Konstytucją RP, „uważamy”, że jest celowe, bardzo ważne,  
gdyż pełnienie funkcji Burmistrza Gminy Mosina, a sprawowanie tej funkcji z wyboru 
mieszkańców tejże gminy różni się „troszkę”. Różni się tym, że powołany przez Premiera RP 
„pan burmistrz” pełni obowiązki burmistrza, natomiast „każdy z nas wie”, iż sytuacja taka nie 
może trwać w nieskończoność, a obowiązki powinien przejąć burmistrz zgodnie z prawem, 
burmistrz, który został wybrany przez mieszkańców. Mając na uwadze orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, „wnosimy” o uchylenie uchwały z dnia 15 lutego – jest to uchwała 
VII/44/07, która stwierdzała wygaśnięcie mandatu „pani burmistrz”. Zaapelowała także,  
aby kierować się prawem, a nie polityką.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zarządził przerwę w obradach. 
W trakcie przerwy w obradach na Salę Imprezową przybył radny Tomasz Żak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już 21 radnych. 
Po wznowieniu IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, radca prawny Hubert Świątkowski 
stwierdził, że jego wypowiedź będzie w zasadzie powieleniem tego, co mówił on 15 lutego 
2007 r. Wówczas bowiem zachęcał on „państwa”, choć bezskutecznie, do tego,  
„żebyście państwo tej uchwały nie podejmowali”. Oświadczył przy tym, że nie ma on w dniu 
dzisiejszym satysfakcji z tego tytułu, iż jego pogląd okazał się trafny, jeśli chodzi o wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego i o to, że „wtedy” praktycznie z 99% pewnością można było 
powiedzieć, iż „taki” wyrok tego trybunału będzie – to można było wywnioskować przede 
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wszystkim z zasad państwa prawa i każdy średnio rozgarnięty, wykształcony prawnik mógł 
do „takiego” wniosku dojść bez trudu. Tym niemniej „jesteśmy” w dniu dzisiejszym w stanie 
w takim, jaki jest. Stan prawny dzisiaj, w przeciwieństwie do tego, co było poprzednio, 
wydaje się całkowicie oczywisty. Dlatego pozostaje jemu jedynie „państwa” namawiać, on 
jako prawnik robi to bez emocji, do tego, „abyście” mając na względzie to, co powiedział 
Trybunał Konstytucyjny, zgodzili się z jego wyrokiem i podjęli uchwałę, która jest „państwu” 
proponowana, tym bardziej, że „ten” przypadek dotyczy Gminy Mosina, a z jego informacji 
wynika, iż w Wielkopolsce gmin, w których podjęto uchwałę o wygaszeniu mandatu 
burmistrza, oprócz Mosiny nie ma innych. Dlatego trudno powiedzieć, czy jest to chlubny 
wyjątek – raczej nie, ale to już pozostawia on decyzji „państwa”. Stwierdził też, że jako 
prawnik, namawia on „państwa” do tego, „żebyście” biorąc pod uwagę przepisy prawa  
i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, „naprawili swój błąd”, gdyż nie jest sztuką 
popełnianie błędów, ale sztuką jest wyciąganie wniosków z tego, co się robi, przyznanie się 
do błędu i naprawienie go. O to bowiem chyba w działalności publicznej chodzi  
– tak się jemu przynajmniej wydaje.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, że Kodeks postępowania karnego 
przewiduje szczegółową procedurę, co się robi, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uchyli 
przepisy konstytucyjne.  To samo jest w Kodeksie postępowania cywilnego – jest rozdział 
dotyczący wznowienia postępowania i to samo jest w Kodeksie postępowania 
administracyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o samorząd, to sytuacja jest bardziej 
skomplikowana. Stwierdził przy tym, że tu nie chodzi o to, żeby pójść do sądu i coś 
udowadniać. Oświadczył też, że zgodzi się z tym, iż Rada Miejska w Mosinie „wtedy” nie 
popełniła błędu, ponieważ były „takie” przepisy – funkcjonowały, ale w dniu dzisiejszym 
mając „tę” wiedzę, wzbogaconą wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie ma przeszkód, 
żeby „tę” uchwałę uchylić. Okazuje się bowiem, że brak było podstawy prawnej do podjęcia 
„tej” uchwały. Tak więc „ta procedura przewiduje” i jeżeli jakikolwiek obywatel otrzymał  
„od organu” decyzję, co do której „trybunał” orzeknie, „że jest niezgodna”, przepis prawny, 
na podstawie której wydano „decyzję”, jest niezgodny z Konstytucją RP, to „organ” uchyla 
„tę” decyzję, żeby postąpić zgodnie z wnioskiem obywatela. Wyraził przy tym przekonanie, 
że „tu” jest sytuacja całkowicie analogiczna – jeżeli brak podstaw, nie ma obecnie w obrocie 
prawnym, w źródłach prawa nie ma „art. 26 ust. 1 pkt 1a)” w obrocie prawnym, nie ma wśród 
źródeł prawa przepisu, który stanowił podstawę do wygaśnięcia mandatu. Stąd też nie trzeba 
korzystać z procedury długotrwałej – „pójścia” do sądu administracyjnego – Rada Miejska  
w Mosinie może sama „to” w dniu dzisiejszym uczynić. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 
zgłosiła wniosek formalny Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska”,  
aby głosowanie w sprawie „projektu uchwały” było głosowaniem tajnym. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Jacka 
Szeszuły z prośbą, aby zadośćuczynić „państwu siedzącym na galerii”, ponieważ Zofia 
Springer jest stroną w tej całej sprawie, odczytując opinię prawną kancelarii prawnej  
p. Sowisło.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła odczytał wezwanie Zofii Springer z dnia 15 marca 2007 r. 
do uchylenia uchwały nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r.  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina, złożone w jej 
imieniu przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło spółka 
komandytowa, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Jan Marciniak oświadczył, że „my 
podtrzymujemy”, aby przedmiotowe głosowanie było głosowaniem jawnym. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że są 2 wnioski, jest „to” wniosek 
przeciwstawny. Następnie zwrócił się do radcy prawnego Zygmunta Kmiecika o wyjaśnienie, 
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czy przy tajnym głosowaniu obowiązują odrębne procedury i czy można to tajne głosowanie 
zastosować. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że sytuacja, czy rada gminy głosuje  
w sposób jawny, czy tajny, jest uregulowana w art. 14 ustawy o samorządzie gminnym. 
Następnie odczytał powyższy przepis. Powiadomił przy tym, że ustawa musiałaby stanowić  
o tym, iż jest głosowanie tajne – tak jest przykładowo przy wyborze przewodniczącego rady, 
czy przy wyborze wiceprzewodniczących – tu ustawodawca wprowadził obowiązek tajnego 
głosowania. Jeżeli ustawodawca stanowi, „że jest tajne, to jest tajne”. Poinformował też,  
że kiedyś było istotnie, iż na wniosek radnych można było głosować w sposób tajny, ale „ten” 
przepis został wyeliminowany. Obecnie „mamy” art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, 
który stanowi, „że tylko wtedy, jeżeli ustawodawca tego sobie życzy”, ale musiałby być 
przepis szczególny.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że w związku z tym „przechodzimy”  
do procedury głosowania jawnego. Następnie odczytał i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej VII/44/07 stwierdzającej wygaśnięcie 
mandatu Burmistrza Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr IX/50/07 w powyższej sprawie 11 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Publiczność oklaskami zareagowała na wynik powyższego głosowania. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 
podziękowała w imieniu wszystkich członków Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska” wszystkim radnym, którzy „zrozumieliście sprawę ważności dzisiejszej decyzji”. 
W tym momencie Salę Imprezową opuścił radny Tomasz Żak, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu IX sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już tylko 20 radnych. 
 
do punktu 6. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła powiadomił, że dosłownie za kilka minut 
„powinniśmy wyjechać” na spotkanie, które odbędzie się w Jaszkowie. Przypomniał też,  
że następna – budżetowa sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się w dniu 29 marca  
2007 r. oraz o zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2006.   
 
do punktu 7. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili żadnych zapytań i wniosków. 
 
do punktu 8. – Zakończenie sesji. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła podziękował radnym, zaproszonym gościom  
oraz mieszkańcom Gminy Mosina i zakończył IX sesję Rady Miejskiej w Mosinie  
o godz. 17.15. 
 
  
          Protokołowała                                Przewodniczył 
 
        Joanna Nowaczyk                    Jacek Szeszuła 

   Radny nadzorujący 
  sporządzenie protokołu 

 
  Antoni Karliński 
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Lista załączników 
 

1. Uchwała nr IX/50/07. 
2. Wniosek p. Wandy Gąsiorowskiej z dnia 21 marca 2007 r.  
3. Kserokopia stanowisko Klubu Radnych Koalicji Samorządowej z dnia 23 marca  

2007 r. na temat projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej 
VII/44/07 stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina.   

4. Kserokopia wezwania Zofii Springer z dnia 15 marca 2007 r. do uchylenia  
uchwały nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina, złożone w jej imieniu 
przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło spółka komandytowa. 

5. Lista obecności radnych. 
6. Lista zaproszonych gości. 
 

 
 
 


