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Protokół nr 6/21 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 10 lutego 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 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. Jednocześnie wskazała, iż w związku z zaistniałą 
sytuacją pandemiczną zmiany w statutach dotyczą zasad i trybu wyboru sołtysa, 
przewodniczącego osiedla, członków rady sołeckiej i członków zarządu. 

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Mosinie wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusje dotyczącą 
propozycji zmian w statutach jednostek pomocniczych w trakcie której: 
- radna Małgorzata Kaptur wskazała, iż istotą nowej formy wyborów powinno być wydłużenie 
czasu trwania wyborów, które odbywają się między innymi w świetlicach wiejskich. Podkreśliła 
przy tym, iż rozłożenie w czasie wyborów przyczyni się do zwiększenia ilości mieszkańców 
biorących udział w tych wyborach. Ponadto wskazała, iż słabością zapisów w dotychczasowych 
statutach jest to, że jest niska frekwencja mieszkańców biorących udział w wyborach. 
Jednocześnie podkreśliła, iż najważniejszą kwestią zmiany dotychczasowych statutów, tj. zasad 
wyborów, jest zwiększenie ilości osób uczestniczących w tych wyborach; 
- radny Waldemar Waligórski zaproponował, aby zmiany dotyczyły tylko okresu pandemii, 
podkreślając przy tym, iż spotkanie z mieszkańcami jest największą wartością dla sołtysa. 
Jednocześnie wyraził swoją opinię na temat możliwości wyegzekwowania ciszy wyborczej. 
Ponadto między innymi odniósł się do propozycji podciągnięcia wyborów do jednostek 
pomocniczych  pod wybory burmistrza, czy radnych Rady Miejskiej; 
- radny Łukasz Kasprowicz wskazał, iż w jego ocenie cisza wyborcza jest jak najbardziej zasadna, 
podkreślając przy tym, iż taki pomysł wyborów forsował już w poprzedniej kadencji radny Pan 
Marian Jabłoński. Jednocześnie wskazał, iż taki sposób przeprowadzenia wyborów jest jak 
najbardziej pożądany i daje poczucie sprawczości i demokracji wyborów. Ponadto wskazał, 
iż wybory powinny odbyć się w dzień wolny od pracy, jednocześnie przedstawił propozycję 
przeprowadzenia tych wyborów. Następnie wskazał, iż w jego ocenie pomysł wyborów 
z przeprowadzeniem wcześniejszej kampanii wyborczej, z wyborami w lokalu wyborczym 
w dłuższym czasie jest prawidłowy i należy iść w tym kierunku; 
- Sołtys Sołectwa Pecna i Konstantynowa Damian Pietruszewski wskazał na  swoje  wątpliwości 
co do możliwości wprowadzenia ciszy wyborczą, podkreślając przy tym, iż wybory 
parlamentarne czy też samorządowe są regulowane Kodeksem wyborczym i tam nie ma 
wzmianki o wyborach sołtysów czy członków rad sołeckich. Jednocześnie wskazał, że nie ma 
przepisów wskazujących jak postępować w przypadku złamania ciszy wyborczej, czy też 
niedozwolonej agitacji w przypadku wyborów do jednostek pomocniczych; 
- Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska wskazała, iż podziela stanowisko radnego 
Waldemara Waligórskiego, dotyczące wskazania, że to nie jest dobry pomysł, aby wprowadzić 
na stałe proponowaną formę wyborów, ponieważ generuje ona koszty. Jednocześnie odniosła 
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się do kwestii możliwości wskazania ilości członków rady sołeckiej, podkreślając przy tym, iż to 
zebranie wiejskie wskazywało, ilu ma być członków. Ponadto wskazała, iż w  statucie powinno 
być z góry określone z ilu członków powinna składać się rada sołecka. W przypadku 
np. zgłoszenia 4 kandydatów na sołtysa, to będzie trudno w mniejszych miejscowościach 
wskazać członków do rady sołeckiej. Ponadto wskazała, iż w jej ocenie w sytuacji, gdy członek 
do rady sołeckiej może popierać jednego kandydata na sołtysa, (osoby działające społecznie 
na wsiach są znane i kilku kandydatów na sołtysa może chcieć, aby był członkiem jego rady 
sołeckiej) może to spowodować skłócenie się wsi. Dodatkowo podkreśliła, iż w jej ocenie 
wprowadzenie tej formy nie jest krokiem do demokracji jak wskazywał radny Łukasz 
Kasprowicz, informując przy tym, iż dotychczasowa forma wyborów w jej ocenie też jest 
demokratyczna. Następnie wskazała, iż kandydat na zebraniu ma możliwość autoprezentacji. 
Jednocześnie wskazała, iż w jej ocenie w propozycji zmian do statutów jednostek 
pomocniczych brakuje informacji, że kandydat na sołtysa może zgłosić się sam. Dodatkowo 
wskazała, iż w jej ocenie protest wyborczy może wnieść wyborca, który głosował; 
- Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasz Grzybak zadał pytanie 
dotyczące między innymi wskazania, czemu ma służyć to spotkanie oraz jaka jest rola jednostek 
pomocniczych. Jednocześnie wskazał, iż w jego ocenie rozmowy należy rozpocząć od ogółu 
do szczegółu. Ponadto poddał pod zastanowienie, czy to spotkanie ma tylko wypełnić luki 
związane z sytuacją i potrzebą przeprowadzenia wyborów w niektórych jednostkach, 
podkreślając przy tym, że jeżeli nie, to w jego ocenie nie jest to ostatnie spotkanie w temacie 
jednostek pomocniczych. Następnie między innymi wskazał, iż w jego ocenie brakuje 
określenia przede wszystkim po co te zmiany i dopiero potem należy dobrać narzędzia, 
sposoby i techniczne rozwiązania, które pogodzą wszystkie interesy i zoptymalizują cały ten 
proces; 
- radna Agnieszka Gorzyńska poinformowała, iż zgodnie ze stanowiskiem wielu sołtysów, nowa 
forma wyborów powinna być tylko na czas pandemii. Jednocześnie wskazała, iż można nowe 
procedury wprowadzić na czas pandemii i zobaczymy, czy ta propozycja się sprawdzi. Ponadto 
wskazała, iż należy najpierw przetestować nowe przepisy na tych jednostkach, które muszą 
mieć wybory, a następnie podjąć decyzję czy przepisy rozszerzymy, czy wracamy 
do dotychczasowych zasad wyboru sołtysa; 
- Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” Jakub Modrzyński wskazał, iż generalnie 
jest za tym, aby iść w stronę powszechności. Jednocześnie wskazał, iż omawiany temat jest 
tematem poważnym i obszernym, wymaga pracy merytorycznej, aby uniknąć błędów. 
Następnie odniósł się do kwestii kampanii wyborczej, w tym możliwości i sposobów jej 
przeprowadzenia.  
Ponadto między innymi odniósł się do kwestii wyborów uzupełniających w przypadku 
rezygnacji z członkostwa w zarządzie  przez  jednego lub kilku jej członków; 
- radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat pierwszego przypadku w gminie 
Mosina, który miał miejsce na Osiedlu nr 3 „Nowe Krosno”, a dotyczył rezygnacji całego zarządu 
z członkostwa; 
- Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasz Grzybak odniósł się 
do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza; 
- Radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi i rozważań Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasza Grzybaka wskazując przy tym między innymi, iż w jego 
ocenie rozważania te należy kierować do sejmu. Jednocześnie wskazał, iż dzisiejsze posiedzenie 
ma na celu dokonanie zmian w statutach w temacie zasad wyboru sołtysa, podkreślając przy 
tym między innymi, iż statuty trzeba dostosować do orzecznictwa instytucji nadrzędnych. 
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Następnie wyraził swoją opinię na temat działań władz wykonawczych i uchwałodawczych 
Gminy Mosina w stosunku do uchwał podjętych na zebraniach wiejskich;  
- Radna Małgorzata Kaptur odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu Osiedla 
nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasza Grzybaka wskazała między innymi, iż ucieszył ją filozoficzny głos 
zadający pytanie o sens istnienia jednostek pomocniczych. Jednocześnie wskazała, iż pytanie 
to urosło w momencie, gdy te jednostki niewiele mogą zrobić w temacie integracji na rzecz 
społeczeństwa. Jednocześnie wskazała, iż w jej ocenie Burmistrz Gminy Mosina oraz radni Rady 
Miejskiej w Mosinie nie stworzyli możliwości, aby jednostki pomocnicze nie uległy 
marginalizacji. Ponadto wskazała, iż wszyscy członkowie zarządów osiedli, sołtysi i członkowie 
rad sołeckich są mile widziani na posiedzeniach komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej 
w Mosinie, podkreślając przy tym, iż każdy głos w dyskusjach ma znaczenie. Następnie odniosła 
się do  kwestii zmian w statutach, wskazując między innymi, iż w jej ocenie  kampania wyborcza 
jest czymś takim do czego nie można zobowiązywać, a już tym bardziej narzucać formy 
kampanii wyborczej, w związku z powyższym nie powinno to być określane w statucie. 
Jednocześnie wskazała, iż w jej ocenie należy zrezygnować z zapisów w statucie dotyczących 
ciszy wyborczej, podkreślając przy tym, iż zapisów tych nie jest w stanie nikt wyegzekwować. 
Następnie ustosunkowała się do propozycji przedstawionej przez radną Agnieszkę  Gorzyńską, 
odnośnie dokonania zmian wyłącznie tych w statutach sołectw, czy zarządów osiedli, gdzie 
należy przeprowadzić wybory. Dodatkowo wyraziła swoją opinię na temat potrzeby i zakresu 
wprowadzania zmian do statutów; 
- radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat proponowanych zmian 
w statutach wskazując przy tym, iż w jego ocenie nieistotna jest forma promocji kandydata, 
natomiast wybór w dłuższym czasie wydaje się bardziej demokratyczny.. Jednocześnie wskazał, 
iż w jego ocenie najważniejsze jest, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy zmian, 
czy nie, podkreślając przy tym, iż zawsze znajdzie się sytuacja, która nie została uwzględniona. 
Ponadto wskazał, iż kwestie techniczne powinny być rozpatrywane w terminie późniejszym; 
- Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” Jakub Modrzyński  wskazał, iż jest 
za zmianą wyborów, podkreślając przy tym, iż w jego ocenie zmiana spowoduje udział większej 
liczby mieszkańców w wyborach. Następnie zadał pytanie, co w kwestii wyborów 
uzupełniających; 
- Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasz Grzybak odnosząc się 
do wypowiedzi przedmówców wskazał, iż również uważa, że zmiany w statutach należy 
wprowadzić w tych jednostkach gdzie jest taka potrzeba. Jednocześnie wskazał, iż po ich 
przeprowadzeniu będzie informacja zwrotna jak wypadną wybory w nowej formule;  
- radny Łukasz Kasprowicz odnosząc się do kwestii zmian w statutach, wskazał, iż w jego ocenie 
zaproponowany wariant zmian jest nowoczesny, demokratyczny, obywatelski i w tym kierunku 
należy iść; 
- Sekretarz Gminy Mosina Monika Kujawska wskazała, iż przedstawiona procedura wyborów 
jest bardzo skomplikowana i nie jest dobrym wyjściem opieranie się tak zero/jedynkowo 
na Kodeksie wyborczym, ponieważ nie wszystkie te zapisy można przełożyć na wybory 
sołeckie. Jednocześnie wskazała, iż wykreśla się zapisy mówiące, że do zadań zebrania 
wiejskiego należy wybór sołtysa, które dokonuje się na podstawie wyroku WSA. Następnie 
wskazała, iż należy to zmienić. Ponadto wskazała, że można robić zebranie wyborcze, 
podkreślając przy tym, iż takie zapisy ujęte są w statutach sołectw innych gmin. Tego 
rozwiązania nie można przyjąć, ponieważ jest pandemia. Dodatkowo wskazała, iż zmiana 
wyborów na zaproponowane może zwiększyć rangę wyborów i może zwiększy się frekwencja. 
Ponadto zwróciła uwagę, iż zaproponowane zapisy komplikują sytuację. Następnie wskazała, 
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iż w jej ocenie takie wzorcowe zapisy statutu ujęte są w statucie gminy Gorlice. Tam zamiast 
gminnej komisji jest pełnomocnik do spraw wyborów. Jednocześnie odniosła się do kwestii 
spisu wyborców w stosunku do wyborów sołtysa, podkreślając przy tym, iż spis wyborczy 
zgodnie z Kodeksem Wyborczym jest przynależny do wyborów prezydenta, do sejmu, 
burmistrza, rady i nie można go przenieść na grunt wyborów sołtysa. Jednocześnie wskazała, 
iż może być spis, ale nie może się on nazywać spisem wyborców; 
- radny Dominik Michalak wskazał, iż przychyla się do większości wypowiedzi, które padły. 
Jednocześnie wskazał, iż najważniejsze jest to, aby określić w którą stronę idziemy. Następnie 
wskazał, iż popiera zmianę formy wyboru. Ponadto wskazał, iż przychyla się do wypowiedzi 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasza Grzybaka, iż dzisiejsze 
posiedzenie będzie wstępem do dyskusji dotyczącej współpracy jednostek pomocniczych 
z Radą Miejską i Burmistrzem Gminy Mosina. Dodatkowo wskazał, iż podtrzymuje wcześniej 
zgłaszany postulat, aby w Urzędzie Miejskim w Mosinie był opiekun jednostek pomocniczych, 
uzasadniając przy tym swój postulat. Następnie między innymi odniósł się do kwestii 
frekwencji mieszkańców na wyborach, podkreślając przy tym, iż wprowadzenie swobody 
poprzez nową formę wyborów może zwiększyć ich rangę. Ponadto wskazał, iż popiera 
dokonanie zmian w tych jednostkach, gdzie kadencje już upłynęły. Jednocześnie między innymi 
zwróciła uwagę, iż uwzględnić należy również sytuację Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”, gdzie nie 
ma zarządu, gdyż wszyscy członkowie złożyli rezygnację, podkreślając przy tym, iż należy się 
zastanowić, czy w takiej sytuacji należy przeprowadzić wybory uzupełniające; 
- radny Waldemar Waligórski odniósł się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Kaptur dotyczącej 
wskazania, iż jednostki pomocnicze tracą na swojej ważności. Jednocześnie wskazał, iż jest 
bardzo zainteresowany, aby wybory odbyły się w Czapurach. Dodatkowo między innymi 
zapewnił, iż popiera, aby wybory najpierw odbyły się w tych jednostkach, gdzie kadencje już 
minęły. Następnie odniósł się do wypowiedzi jednego z radnych dotyczącej wskazania 
sposobów przeprowadzania wyborów w niektórych sołectwach; 
- radna Agnieszka Gorzyńska między innymi wskazała, iż w jej ocenie należy nową formę 
wyborów/zmiany statutów wypróbować na czas pandemii i jeśli okaże się to trafne, 
wprowadzić je wszędzie. Jednocześnie wskazała, iż po przeprowadzeniu tych wyborów może 
okazać się, że coś trzeba będzie zmienić; 
- radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Dominka Michalaka dotyczącej 
wskazania, w którym kierunku idziemy, podkreślając przy tym między innymi, iż w jego ocenie 
większość osób biorących udział w dyskusji jest za tym, aby wprowadzać nowe rozwiązania. 
Jednocześnie odniósł się do formy przeprowadzania wyborów przed i po wprowadzeniu 
omawianych zmian; 
- radny Waldemar Waligórski odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza. 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka dokonała podsumowania przeprowadzonej dyskusji 
wskazując między innymi, iż zaproponowano wykreślenie kampanii wyborczej i nie rozwiązano 
problemu rezygnacji wszystkich członków zarządu, czy też rady sołeckiej. Jednocześnie 
wskazała, iż w jej ocenie przy rezygnacji jednego członka zarządu można funkcjonować i można 
zorganizować wybory uzupełniające, natomiast w przypadku rezygnacji wszystkich członków 
zarządu muszą być przeprowadzone wybory przewodniczącego i członków zarządu. 
Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem do członków Komisji Statutowej, czy chcą przegłosować 
przedstawione przez nią propozycje, czy wrócą do rozmowy w tym zakresie po sporządzeniu 
dokument uwzględniającego wszystkie uwagi. Następnie wskazała, iż po uwzględnieniu 
zgłoszonych uwag zostanie przekazana nowa propozycja zmian i na następnym posiedzeniu 
zostanie wypracowany model, na podstawie którego zostaną przygotowane projekty uchwały 
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wprowadzające zmiany do statutów jednostek pomocniczych, w których należy dokonać 
wyborów. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” Jakub Modrzyński  udzielił odpowiedzi 
na pytanie dotyczące między innymi wskazania, czy na Osiedlu nr 5 przeprowadzone zostały 
wybory uzupełniające. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasz Grzybak ustosunkował się 
do wypowiedzi prowadzącej obrady Elżbiety Jareckiej dotyczącej sposobu dalszego 
procedowania zmian w statutach. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu 
Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” Łukasza Grzybaka. Następnie przedstawiła propozycje zmiany 
do statutów. 
Skarbnik Gminy Mosina Monika Kujawska wyraziła swoją opinię na temat ilości kart 
do głosowania i kosztów z tym związanych. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka wraz z radnym Łukaszem Kasprowiczem odniosła się 
do wypowiedzi Sekretarza Gminy Mosina Moniki Kujawskiej. 
Radny Waldemar Waligórski między innymi przedstawił swoją propozycję dotyczącą ilości 
członków zasiadających w radzie sołeckiej. 
Radna Małgorzata Kaptur  zaproponowała, aby na karcie wyborczej obok nazwiska kandydata 
na sołtysa w nawiasie wpisać zaproponowanych przez niego członków rady sołeckiej, 
co umożliwi przeprowadzenie głosowania na jednej karcie. 
Radny Adam Monikowski odniósł się do propozycji dokonania zmian zapisów w statutach 
w zakresie ilości członków rady sołeckiej. 
Mieszkaniec gminy Mosina ………………….. zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wskazania, 
dlaczego nie ma w Biuletynie Informacji Publicznej protokołu z wyborów sołtysa w Krośnie z 
dnia 28.06.2019 r. Jednocześnie wskazał, iż to pytanie kilka dni temu zadał Burmistrzowi Gminy 
Mosina w trybie dostępu do informacji publicznej. 
Sekretarz Gminy Mosina Monika Kujawska odniosła się do zapytania mieszkańca gminy 
Mosina. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, 
jakie czynności będą podejmowane w przypadku, gdy wszyscy członkowie zarządu zrezygnują 
z członkostwa. Następnie wskazała na ustalenia dotyczące dalszego procedowania zmian 
do statutów jednostek pomocniczych. 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.10  
 
 
     protokołował                                                                       przewodniczyła 
 
 (-) Anita Ćwiklińska                                                       (-) Elżbieta Jarecka 
 

 


