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

która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2007 r. 
w Sali Reprezentacyjnej 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. Złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jacek Szeszuła stwierdził, że na wniosek 
grupy 7 radnych, który został złożony w dniu 2 kwietnia 2007 r. zgodnie z art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, otwiera nadzwyczajną XI sesję Rady 
Miejskiej w Mosinie, czego dokonał o godzinie 16.10. Powitał on przy tym przybyłych  
na sesję radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina. Następnie zwrócił 
uwagę na określone znaczenie i symbolikę dzisiejszego dnia. W związku z tym zaapelował,  
aby starać się uczynić zadość temu i rzeczowo spożytkować czas bez niepotrzebnych emocji. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w nadzwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 20 radnych, co stanowi 
95,24% ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej, w związku z czym Rada Miejska  
w Mosinie jest władna do podejmowania uchwał. Nieobecny był radny Stanisław 
Mikołajczak ze względu na potrzebę pilnej konsultacji związanej z wykonywaniem przez 
niego mandatu radnego.  
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.  

 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby Komisję Wnioskowo-
Skrutacyjną stanowili 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, prowadzący obrady Jacek 
Szeszuła poddał kandydaturę radnego Waldemara Waligórskiego oraz kandydaturę radnego 
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Pawła Przybyła pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 18 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wybrała Komisję Wnioskowo-Skrutacyjną w składzie: 
radny Paweł Przybył i radny Waldemar Waligórski. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokółu. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 
protokółu z nadzwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawował radny Kordian 
Kleiber.  
Radny Kordian Kleiber wyraził zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, prowadzący obrady Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Kordiana Kleibra na nadzorującego 
sporządzenie protokółu z nadzwyczajnej XI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała 
radnego Kordiana Kleibra do nadzorowania sporządzenia protokółu z nadzwyczajnej XI sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 

wojewody (uchwała).  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że Wojewoda Wielkopolski pismem  

nr NK.I-3.0911 - 77/07 z dnia 30 marca 2007 r. poinformował Radę Miejską w Mosinie  
„o rozstrzygnięciu nadzorczym”. Zwrócił przy tym uwagę, że jego kopię otrzymali radni 
Rady Miejskiej w Mosinie, w związku z czym wyraził przekonanie, iż wszyscy oni z tym  
materiałem się zapoznali. 
Kserokopia wyżej wymienionego pisma stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 
powiadomiła, że Klub Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” jako wnioskodawca  
w całości podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w projekcie uchwały, którą „mamy”  
w dniu dzisiejszym podjąć. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Niezależni” Marian Kunaj poinformował, że Klub Radnych 
„Niezależni” w całej rozciągłości popiera „projekt uchwały”. 
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Jan Marciniak przypomniał,  
że 23 marca 2007 r. podczas sesji, na której Rada Miejska w Mosinie uchyliła podjętą  
15 lutego 2007 r. uchwałę potwierdzającą fakt niezłożenia w wymaganym przez prawo 
terminie oświadczenia majątkowego przez burmistrz Zofię Springer, w imieniu radnych 
Klubu Radnych Koalicji Samorządowej powiedział on, iż Trybunał Konstytucyjny słowami 
sędziego sprawozdawcy prof. Ewy Łętowskiej, uzasadniając werdykt, stwierdził między 
innymi: trybunał nie może jednak rozstrzygać za sądy indywidualnych spraw, wskazując 
jednoznacznie drogę osobom, które utraciły mandat. W imieniu „naszego” klubu radnych 
powiedział on również, że radni Koalicji Samorządowej będą głosować przeciw przedłożonej 
uchwale, gdyż decyzja „nasza” umożliwi p. Zofii Springer złożenie wniosku do sądu 
administracyjnego, który swym niezawisłym wyrokiem zakończy tę ciągnącą się już dwa i pół 
miesiąca wyjątkową sytuację. Następnie zwrócił uwagę, że podjęta w dniu 23 marca br. 
uchwała została zakwestionowana pod względem prawnym przez Wojewodę 
Wielkopolskiego stosownym rozstrzygnięciem nadzorczym. Przypomniał też, że podczas 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie w wyżej wymienionym dniu, w imieniu radnych Koalicji 
Samorządowej oświadczył on, iż radni Koalicji Samorządowej podnosząc dnia 15 lutego br. 
rękę za wygaśnięciem mandatu burmistrza postępowali zgodnie z prawem – „raz jeszcze 
podkreślamy to z całą mocą”. Zwrócił także uwagę, że podczas dzisiejszej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie „debatujemy” nad przedłożonym projektem uchwały w sprawie 
wniesienia skargi na „rozstrzygnięcie nadzorcze”. Zapewnił przy tym, że „naszym” – radnych 
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Koalicji Samorządowej – celem, było i jest, aby to niezawisły sąd administracyjny 
rozstrzygnął zaistniałą sytuację, a taka szansa się zarysowała. Stwierdził również, że choć  
w pewnym stopniu „sprzeniewierzymy się” wcześniej podjętym decyzjom, w dniu 
dzisiejszym radni Koalicji Samorządowej zagłosują za przedłożoną uchwałą, aby niezawisły 
sąd administracyjny mógł rozpatrzyć i rozstrzygnąć sprawę. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens powiadomił, że Klub 
Radnych „Praworządna Gmina” konsekwentnie będzie głosował przeciw „projektowi 
uchwały”. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że chciałby zgłosić wątpliwość, która zostałaby odnotowana  
w protokole. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy „w uchwale” zapis paragrafu 
trzeciego w brzmieniu: „Wykonanie uchwały powierza się pełniącemu funkcję Burmistrza 
Mosiny” jest zapisem właściwym pod względem prawnym. To Rada Miejska w Mosinie 
wystąpi bowiem do sądu administracyjnego, a jak na razie jej reprezentantem jest jej 
przewodniczący bez względu na to, jak on się nazywa. Nic jemu nie wiadomo,  
żeby reprezentował ją, gdyż co innego gmina, burmistrz. Stwierdził też, że zgłasza on ten 
wniosek, żeby nikt nie zarzucił, iż Koalicja Samorządowa tego, jego zdaniem, uchybienia 
prawnego nie zauważyła. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy wniesienie skargi do WSA  
na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczące uchwały uchylającej 
uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Burmistrza Gminy Mosina, wstrzymuje 
ogłoszenie wyborów i ogłoszenie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o wyborach. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że wniesienie skargi przez Gminę Mosina 
nie ma wpływu na decyzję premiera odnośnie zarządzenia wyborów. Stwierdził też, że on  
pod „projektem uchwały” się podpisał. Zapewnił przy tym, że jest on sporządzony zgodnie  
z przepisami prawnymi. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, gdyby nie 
należał do „klubu koalicyjnego”, to on zgodziłby się, ale „pan przewodniczący” reprezentuje 
interes Koalicji Samorządowej i w przypadku podjęcia jakichś uchwał, będzie zawsze bronił 
„swojej strony”. Jest on osobą po części, jak gdyby w tym przypadku, stronniczą – „nie w tę 
stronę”, aby można było, jego zdaniem, powierzyć jemu właśnie wykonanie „uchwały”. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XI/59/07 w powyższej sprawie 16 głosami „za”,  
przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że w imieniu wnioskodawców projektu „tej” uchwały, 
chciała ona wszystkim „państwu”, którzy się pozytywnie ustosunkowali do niej, 
podziękować. 
 
do punktu 6. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił uwagę, że w „swoich teczkach państwo 
otrzymali”: oświadczenia lustracyjne, pismo Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina 
Edwarda Nowackiego oraz pismo zarządu i strażaków OSP Mosina.  
 
do punktu 7. – Zapytania i wnioski radnych. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zwrócił się do radnych Rady Miejskiej w Mosinie  
z prośbą, „abyśmy ten punkt zrealizowali w milczeniu”. 
Radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili w tym punkcie żadnych zapytań i wniosków. 
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do punktu 8. – Zakończenie Sesji. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował pracownikom Mosińskiego 

Ośrodka Kultury za to, że „mogliśmy odbyć” dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Mosinie. 
Złożył też zebranym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Następnie zakończył 
nadzwyczajną XI sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 16.35. 
 
  
   Protokołował                                Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                                Jacek Szeszuła 

   Radny nadzorujący 
  sporządzenie protokołu 

 
  Kordian Kleiber 
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Lista załączników 
 

1. Uchwała nr XI/59/07. 
2. Kserokopia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego  

nr NK.I-3.0911 - 77/07 z dnia 30 marca 2007 r. 
3. Lista obecności radnych. 
4. Lista zaproszonych gości. 

  


