
UCHWAŁA NR XXVII/209/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina 

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, 
poz. 483, z 2001 r., nr 28, poz. 319, z 2006 r., nr 200, poz. 1471, z 2009 r., nr 114, poz. 946) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7710), zmienionej rozstrzygnięciem nadzorczym 
nr KN-I.4131.1.517.2018.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego, poz. 8477), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos 
na sesjach w sprawach dotyczących reprezentowanej jednostki na zasadach odnoszących się 
do radnych, za wyjątkiem prawa do udziału w głosowaniu.”; 

2) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej 2 komisji stałych. Obowiązek ten nie dotyczy 
Przewodniczącego Rady.”; 

3) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewodniczący wykonuje swoje obowiązki określone w ust. 1 przy pomocy jednego 
Wiceprzewodniczącego.”; 

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 

1) zwołuje Radę na sesje; 

2) przygotowuje porządek obrad sesji; 

3) przewodniczy obradom; 

4) sprawuje policję sesyjną; 

5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady; 

6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał; 

7) podpisuje uchwały Rady; 

8) ustala kalendarium pracy Rady na dany rok. 

2. Czynności opisane w punktach 3-7 ust. 1, Przewodniczący może powierzyć 
Wiceprzewodniczącemu również w czasie swojej obecności na sesji.”; 

5) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.”; 

6) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący. 

2. Wiceprzewodniczący Rady prowadzi listę mówców, rejestruje zgłaszane wnioski, oblicza wyniki 
głosowania jawnego, sprawdza quorum oraz wykonuje czynności o podobnym charakterze. 

3. Pod nieobecność Wiceprzewodniczącego Rady lub w sytuacji prowadzenia przez niego sesji, 
obowiązki, o których mowa w ust. 2, wykonuje Sekretarz obrad powołany spośród radnych.”; 
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7) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„1. Porządek obrad powinien obejmować w szczególności: 

1) pisemne sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych 
z wykonywaniem uchwał Rady, 

2) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska; 

3) interpelacje i zapytania radnych; 

4) wolne wnioski i informacje. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sesji uroczystych oraz sesji zwoływanych poza terminami określonymi 
w kalendarium pracy Rady lub terminami określonymi przez Przewodniczącego Rady, o których mowa 
w § 28 ust. 1.”; 

8) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Radny podczas dyskusji nad tą samą sprawą, może zabrać głos nie więcej niż dwa razy. Czas 
trwania pierwszej wypowiedzi nie może przekroczyć 4 minut, a przy powtórnym zabraniu głosu, 
nie więcej niż 2 minuty. Radnemu przysługuje także jednokrotne zabranie głosu ad vocem nie dłuższe 
niż 3 minuty. W przypadku gdy radny przemawia w imieniu klubu radnych, jego wypowiedź nie może 
być dłuższa niż 5 minut. Ograniczenie czasu wypowiedzi nie dotyczy dyskusji nad istotnymi sprawami 
takimi jak: uchwała budżetowa, wykonanie budżetu, zmiany budżetowe, wieloletnia prognoza 
finansowa, strategie gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne uchwały zgłoszone przez Przewodniczącego 
Rady i przyjęte zwykłą większością głosów Rady.”; 

9) skreśla się § 43 ust. 2; 

10) skreśla się § 44; 

11) w § 54 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Rada może powtórzyć głosowanie, jeśli radny przed ogłoszeniem wyniku głosowania zgłosi, 
że zaznaczył poprzez system elektronicznego głosowania opcję niezgodną ze swoją intencją.”; 

12) § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy systemu elektronicznego, zapewniającego 
całkowitą anonimowość oddawanego głosu. W razie braku możliwości skorzystania z systemu 
elektronicznego, radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, a samo głosowanie 
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie 
przewodniczącym, która każdorazowo najpierw ustala i przedstawia Radzie sposób głosowania.”; 

13) § 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przewodniczący obrad może zarządzić do projektu uchwały głosowanie łączne grupy poprawek tej 
samej treści.”; 

14) w § 60 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dla opracowania zagadnień szczegółowych, komisje mogą wyłaniać ze swego składu podkomisje, 
określając zakres ich działania. Pracą podkomisji kieruje wybrany przez nią radny.”; 

15) § 61 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany 
przez członków danej komisji. 

2. Przewodniczący komisji w szczególności: 

1) opracowuje projekt planów pracy komisji, 

2) ustala z Przewodniczącym Rady terminy i porządek posiedzeń, 

3) prowadzi posiedzenia komisji, 

4) zapewnia członkom komisji otrzymanie w odpowiednim terminie należycie przygotowanych 
materiałów niezbędnych do prac komisji.”; 
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16) § 62 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisje pracują na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji z własnej inicjatywy, na wniosek 
Przewodniczącego Rady lub 1/3 składu komisji, w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. 

3. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio postanowienia o posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej.”; 

17) § 84 otrzymuje brzmienie: 

„1. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty 
podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz. 

2. Do protokołu pokontrolnego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania, może wnieść pisemne uwagi 
kierownik kontrolowanego podmiotu i Burmistrz.”; 

18) § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Burmistrz lub oddelegowany właściwy merytorycznie pracownik uczestniczy w posiedzeniach 
komisji Rady na zaproszenie ich przewodniczących.”; 

19) w § 110 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są udostępniane na wniosek zgodnie z przepisami.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwalenie
oraz zmiana statutu gminy należą do wyłącznej właściwości rady gminy. Statut gminy jest podstawowym
aktem prawa miejscowego regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne.

Wprowadzony Uchwałą Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. Statut
Gminy Mosina wymagał doprecyzowania niektórych zapisów. W tym celu Uchwałą Nr XV/109/19 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. powołano Komisję Statutową. Komisja ta zebrała
zaproponowane przez poszczególnych radnych propozycje poprawek do Statutu Gminy Mosina i dokonała
ich analizy. Jako efekt swej pracy przedłożyła projekt zmian tego statutu, które przede wszystkim
uszczegóławiają przepisy do tej pory obowiązujące.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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