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Protokół nr 11/21 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2021 r., w trybie zdalnym 
 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:00 Przewodnicząca Komisji Statutowej Elżbieta 
Jarecka. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady 
Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Komisja Statutowa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję nad protokołem  
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zmiany statutów 
osiedli znajdujących się na terenie Mosiny oraz nad protokołem  
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany statutu 
Sołectwa Czapury, których kserokopie stanowią załączniki niniejszego protokołu. 
W jej trakcie, 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 4 jej członków. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Statutowa odrzuciła wniosek o wprowadzenie 
w paragrafie 23 ust. 1 projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe 
Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie,  
w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie zmiany 
Statutu Sołectwa Czapury, nowego brzmienia: „Kandydatów na sołtysa (przewodniczącego) 
zgłasza się do Burmistrza w terminie określonym w terminarzu wyborczym” – 4 głosami 
„przeciw”, odrzuciła wniosek o wprowadzenie w paragrafie 24 ust. 6 projektów uchwał:  
w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu 
Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” 
w Mosinie oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury, nowego brzmienia:  
„Po zakończonym głosowaniu komisja wyborcza niezwłocznie ustala wynik wyborów, 
sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości. Protokół z przeprowadzonego 
głosowania podpisują wszyscy obecni przy jego sporządzeniu członkowie komisji wyborczej" 
– 3 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za”, odrzuciła wniosek o wprowadzenie w paragrafie 29 
ust. 4 projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, 
w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu 
Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury, 
nowego brzmienia: „Wybory w związku z odwołaniem, złożoną rezygnacją sołtysa 
(przewodniczącego) lub członków rady sołeckiej (zarządu) w liczbie równej lub większej 1/3 
składu, muszą się odbyć w terminie do 65 dni od zaistniałego zdarzenia" – 4 głosami 
„przeciw”, odrzuciła wniosek o wprowadzenie w paragrafie 23 ust. 3 projektu uchwały  
w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”, drugiego zdania w brzmieniu: „Wzór 
oświadczenia oraz listy z podpisami stanowi załącznik Statutu” – 2 głosami „przeciw”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” oraz odrzuciła wniosek o wprowadzenie w paragrafie 17 
ust. 1 projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury, nowego brzmienia: 
„Rada sołecka składa się z 4 do 7 osób” – 4 głosami „przeciw”, a nie przyjęła wniosku  
o usunięcie treści paragrafu 24 ust. 1 z projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu Osiedla 
nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną”  
w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie 
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zmiany Statutu Sołectwa Czapury – 1 głosem „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”. Natomiast wyżej wymieniona komisja doraźna Rady Miejskiej  
w Mosinie przyjęła 3 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 
dotyczący wprowadzenia w paragrafie 29 ust. 1 projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu 
Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” 
w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie 
zmiany Statutu Sołectwa Czapury, drugiego zdania w brzmieniu: „Złożenie rezygnacji lub inne 
ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa 
(przewodniczącego) jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez radę sołecką (członków 
zarządu)”, a jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący wprowadzenia  
w pierwszym zdaniu paragrafu 29 ust. 3 projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu 
Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6  
„Za Moreną” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie 
oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury, nowego brzmienia: „Wybory uzupełniające  
przeprowadza się w przypadku zmniejszenia składu rady sołeckiej (zarządu) mniej niż 1/3 
składu”. Komisja Statutowa w wyniku dyskusji ustaliła, że pozostałe uwagi do projektów 
uchwał: w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany 
Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7  
„Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury, odrzuca  
bez głosowania, pozostawia do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej w Mosinie lub przyjmuje  
do wiadomości, jeśli nie nadają się do przegłosowania, a z przyczyn oczywistych przyjmuje 
uwagę dotyczącą wyeliminowania błędu ortograficznego w paragrafie 24 ust. 4 wyżej 
wymienionych projektów uchwał. 
Następnie Komisja Statutowa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat potrzeby 
przedłużenia czasu pracy Komisji Statutowej, sposobu przedstawienia Radzie Miejskiej  
w Mosinie projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”  
w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie, w sprawie 
zmiany Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie zmiany Statutu 
Sołectwa Czapury, potrzeby zmiany uzasadnień przedmiotowych projektów uchwał, a także 
na temat potrzeby określenia czasu, na jaki mają obowiązywać zmiany tych statutów 
dotyczące sposobu wyboru ich władz. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Statutowej opuścił radny Arkadiusz Cebulski,  
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 3 jej członków. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur podziękowała Komisji 
Statutowej i jej przewodniczącej Elżbiecie Jareckiej za pracę nad zmianami statutów 
jednostek pomocniczych Gminy Mosina. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ STATUTOWĄ: 

1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w paragrafie 29 ust. 1 projektów uchwał:  
w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, w sprawie zmiany 
Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie, w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 7 
„Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czapury, 
drugiego zdania w brzmieniu: „Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny 
powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa (przewodniczącego) jest 
równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez radę sołecką (członków zarządu)”. 
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2. Komisja wnioskuje o wprowadzenie w pierwszym zdaniu paragrafu 29 ust. 3 
projektów uchwał: w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie, 
w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie, w sprawie zmiany 
Statutu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie oraz w sprawie zmiany Statutu 
Sołectwa Czapury, nowego brzmienia: „Wybory uzupełniające przeprowadza się  
w przypadku zmniejszenia składu rady sołeckiej (zarządu) mniej niż 1/3 składu”. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:34.  
 
 
      protokołował                przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                           (-) Elżbieta Jarecka 
 

 


