
 

Mosina, dnia 7 kwietnia 2021 r. 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zmiany 

statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny. 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 

29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), podaje się, co następuje: 

1. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zmiany 

statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny, w okresie od 15 marca 2021 r. 

do  31 marca 2021 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Mosina dotyczące 

zmiany statutów poszczególnych osiedli. 

2.  Forma przeprowadzonych konsultacji: 

Na stronie internetowej Gminy Mosina, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina, 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i poszczególnych osiedli zostało umieszczone 

Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie zmiany statutów 

osiedli znajdujących się na terenie Mosiny. Projekty uchwał w sprawie zmiany statutów zostały 

wyłożone w okresie konsultacji u poszczególnych Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

w Urzędzie Miejskim w Mosinie (Biuro Rady Miejskiej w Mosinie pok. 21), na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina 

oraz na platformie internetowej Gminy Mosina  dedykowanej procesowi konsultacji 

społecznych. 

Termin zgłoszenia uwag, propozycji oraz opinii wyznaczono od dnia 15 marca 2021 r. 

do dnia 31 marca 2021 r. Do projektów statutów dołączony został „Formularz do składania 

uwag, propozycji, opinii do projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli.” 

3. Wyniki Konsultacji: 



1) W wyniku przeprowadzonych konsultacji w formie pisemnej wpłynęły dwa formularze, 

w których zgłoszono następujące uwagi, propozycje, opinie i wnioski 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 oraz w sprawie zmiany Statutu 

Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie: 

 
Lp. 

Wskazanie §  
w analizowanym dokumencie 

Treść uwagi, propozycji 
opinii, wniosku 

 
Uzasadnienie 

 
1. 
 

§ 22 ust. 1. Burmistrz 
organizuje wybory sołtysa i 
członków rady sołeckiej 
(przewodniczącego i zarządu) 
oraz sprawuje nadzór nad ich 
przeprowadzeniem zgodnie z 
przepisami prawa. 

Należy wskazać, że szczegółowa 
organizacja wyborów, włącznie 
z określeniem terminarza 
wyborczego, określeniem 
wzoru zgłoszenia kandydatów 
wraz z treścią oświadczeń o 
zgodzie na kandydowanie oraz 
wzorów list poparcia, sposobu 
powołania, składu oraz zasad 
pracy komisji wyborczej, zasad 
wskazywania mężów zaufania, 
zasad głosowania, wzoru karty 
do głosowania, określenie 
wzoru pieczęci - § 24 ust. 1. w 
proponowanej zmianie oraz 
wzoru protokołu z wynikami 
głosowania i nadzór nad ich 
przeprowadzeniem będzie 
uregulowany odrębnym 
zarządzeniem Burmistrza w tej 
sprawie. 

Wybory przewodniczących 
jednostek pomocniczych nie są 
uregulowane powszechnymi 
przepisami prawa. 

2. 
§ 23 ust. 1. Kandydatów na 
sołtysa (przewodniczącego) 
zgłasza się do Burmistrza w 
terminie określonym w 
obwieszczeniu wyborczym. 

Propozycja zmiany: 
Kandydatów na sołtysa 
(przewodniczącego) zgłasza się 
do Burmistrza w terminie 
określonym w terminarzu 
wyborczym. 

Terminy reguluje terminarz, 
obwieszczenie podaje je tylko 
do publicznej wiadomości. 

 
3. 
 

§ 24 ust. 1. Burmistrz określa 
sposób, zasady głosowania, 
wzór karty do głosowania oraz 
podaje do publicznej 
wiadomości zgodnie z 
terminarzem wyborów. 

Zapis zbędny Można go zawrzeć w § 22  
ust. 1. 

4.  § 24 ust. 4. (…) Przed 
ponownym podjęciem 
głosowania komisja wyborcza 
stwierdza protokolarnie, czy 
pieczęcie na urnie i pakiecie są 
nie naruszone. 

Błąd ortograficzny „Nie” z rzeczownikami, 
przysłówkami i przymiotnikami 
piszemy łącznie, czyli 
poprawnie będzie 
"nienaruszone". 

 
5. 

§ 24 ust. 6. Po zakończonym 
głosowaniu komisja wyborcza 

Propozycja zmiany: Po 
zakończonym głosowaniu 

Jest to rozwiązanie analogiczne 
do przepisów kodeksu 



 niezwłocznie ustala wynik 
wyborów, sporządza protokół i 
podaje do publicznej 
wiadomości. Protokół z 
przeprowadzonego głosowania 
podpisują wszyscy członkowie 
komisji wyborczej. 

komisja wyborcza niezwłocznie 
ustala wynik wyborów, 
sporządza protokół i podaje do 
publicznej wiadomości. 
Protokół z przeprowadzonego 
głosowania podpisują wszyscy 
obecni przy jego sporządzaniu 
członkowie komisji wyborczej. 

wyborczego, umożliwiające 
zakończenie głosowania nawet 
w sytuacji awaryjnej, kiedy ktoś 
z członków komisji, z przyczyn 
losowych, nie mógłby stawić się 
na zakończenie głosowania. 

6. § 26 ust. 3. W przypadku 
głosowania na jednego 
zarejestrowanego kandydata 
na sołtysa (przewodniczącego) 
za wybranego na sołtysa 
(przewodniczącego) uważa się, 
jeżeli w głosowaniu uzyskał co 
najmniej 50% ważnych głosów. 

Propozycja zmiany: W 
przypadku głosowania na 
jednego zarejestrowanego 
kandydata na sołtysa 
(przewodniczącego), kandydata 
uważa się za wybranego w 
przypadku uzyskania przez 
niego większej liczby ważnie 
oddanych głosów „za”, niż 
„przeciw”. 

50% ważny głosów może być, 
zgodnie z zaproponowanym 
zapisem, również „przeciw” 

 
7. 

 

§ 27 ust. 2. Protest wyborczy 
może wnieść wyborca, który 
brał udział w głosowaniu. 

Propozycja zmiany: Protest 
wyborczy może złożyć każdy, 
kto jest uprawniony do 
głosowania w danej jednostce. 

Głosowanie jest tajne, jak 
rozpatrujący protest będzie 
oceniał, czy ktoś wziął udział w 
głosowaniu. Listy (spisy) 
wyborców nie mogą być 
udostępniane osobom trzecim, 
a organem rozpatrującym 
protest jest Rada, czyli organ 
który nie ma upoważnienia do 
dostępu do listy wyborców. 

8. § 27 ust. 3. Protest wyborczy 
wnosi się na piśmie do Rady 
Miejskiej, która rozpatruje go 
w terminie 30 dni. 

Propozycja zmiany: Protest 
wyborczy wnosi się na piśmie 
do Burmistrza Gminy Mosina, 
który rozpatruje go w terminie 
30 dni od daty wpływu. 

Organizatorem wyborów jest 
Burmistrz, nie Rada, stąd 
protest powinien być wnoszony 
do organu, który odpowiada za 
organizację wyborów, co do 
zasady bezstronnego. 

9. § 29 ust. 1. (…) Złożenie 
rezygnacji przez sołtysa 
(przewodniczącego) jest 
równoznaczne ze złożeniem 
rezygnacji przez radę sołecką 
(członków zarządu). 

Propozycja zmiany: Złożenie 
rezygnacji lub inne ważne 
przyczyny powodujące 
niemożność sprawowania 
urzędu przez sołtysa 
(przewodniczącego) jest 
równoznaczne ze złożeniem 
rezygnacji przez radę sołecką 
(członków zarządu). 

W proponowanym zapisie nie 
zakładamy innych przyczyn niż 
rezygnacja, np. śmierć sołtysa 
lub przewodniczącego. 

10. § 29 ust. 2. Złożenie rezygnacji 
lub inne ważne przyczyny 
powodujące niemożność 
sprawowania urzędu członka 
rady sołeckiej (członka 
zarządu) są równoznaczne z 
zarządzeniem wyborów na 
wymienioną funkcję. 

Propozycja zmiany: W 
przypadku złożenia rezygnacji 
lub wystąpienie innych 
ważnych przyczyn 
powodujących niemożność 
sprawowania urzędu przez 
członka rady sołeckiej (członka 

Głosowanie odbywa się 
wspólnie na sołtysa i radę 
sołecką (przewodniczącego i 
zarząd) – zaproponowany zapis 
§ 23 ust. 6. Jeśli zrezygnuje 
jeden z członków rady sołeckiej 
(zarządu), dlaczego miałyby się 
odbyć wybory? 



zarządu), zastępcę wskazuje 
sołtys (przewodniczący). 

11. § 29 ust. 3. Wybory 
uzupełniające przeprowadza 
się w przypadku zmniejszenia 
składu rady sołeckiej (zarządu) 
o 1/3. W pozostałych 
przypadkach przeprowadza się 
wybory sołtysa i rady sołeckiej 
(przewodniczącego i zarządu) 

Propozycja zmiany: Wybory 
uzupełniające przeprowadza się 
w przypadku zmniejszenia 
składu rady sołeckiej (zarządu) 
mniej niż 1/3 składu. 

Ilość członków rady sołeckiej 
(zarządu) to od 5 do 7 osób. Co 
jeśli zrezygnuje nie dokładnie 
1/3 a np. 1/7? 

12. § 29 ust. 4. Wybory w związku 
z odwołaniem, złożoną 
rezygnacją sołtysa 
(przewodniczącego) lub 
członka rady sołeckiej 
(zarządu) muszą się odbyć w 
terminie do 65 dni od 
zaistniałego zdarzenia. 

Propozycja zmiany: 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. 

Proponowany zapis sugeruje, 
że wystarczy rezygnacja 
jednego członka rady sołeckiej 
(zarządu) do zwołania 
wyborów, co jest niezgodnie z § 
29 ust. 3 

 

2) W wyniku przeprowadzonych konsultacji  za pośrednictwem platformy internetowej 

dedykowanej procesowi konsultacji społecznych ankietę konsultacyjną wypełniono 

wyłącznie do projektu uchwał w sprawie zmiany Statutu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno”. 

Ankietę wypełniło dwóch uczestników, z czego jeden z uczestników pozytywnie ocenił 

cały projekt uchwały natomiast drugi z uczestników wniósł następujące uwagi (raport  

z konsultacji dostępny jest na platformie internetowej dedykowanej procesowi 

konsultacji społecznych – adres: www.mosina.konsultacjejst.pl): 

 
Lp. 

Wskazanie §  
w analizowanym dokumencie 

Treść uwagi, propozycji 
opinii, wniosku z 
uzasadnieniem 

 
Uzasadnienie 

 
1. 
 

§ 21 ust. 2. Bierne i czynne 
prawo wyborcze posiada 
każdy, kto w dniu wyborów ma 
ukończone 18 lat i jest stałym 
mieszkańcem Osiedla. 

Zamiast stałym mieszkańcem, 
proponuje zapis dookreślający, 
że znajdujący się w spisie 
wyborców osiedla.  

Listę posiada Urząd miejski na 
podstawie meldunków 

2. § 22 ust. 3. Wybory odbywają 
się w lokalu wyborczym na 
terenie osiedla. W przypadku 
braku takiej możliwości może 
to być lokal znajdujący się 
najbliżej osiedla”.; 

Wiele osiedli nie posiada lokali. 
Jeśli będzie on na sąsiednim 
osiedlu to zapewne ograniczy 
to frekwencje. 

____ 

 
3. 
 

§ 23 ust. 3. Zgłaszając 
kandydata na 
przewodniczącego należy 
podać imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz dołączyć 
jego pisemne oświadczenie o 

Wzór oświadczenia oraz lista z 
podpisami powinna być 
załącznikiem do Statutu. 

____ 

http://www.mosina.konsultacjejst.pl/


wyrażeniu zgody na 
kandydowanie, a także listę z 
20 podpisami stałych 
mieszkańców osiedla 
popierających tego kandydata. 

4. § 27 ust. 2. Protest wyborczy 
może wnieść wyborca, który 
brał udział w głosowaniu. 

Protest powinien mieć prawo 
wnieść każdy, kto posiada 
informację o 
nieprawidłowościach 

____ 

5. § 27 ust. 3. Protest wyborczy 
wnosi się na piśmie do Rady 
Miejskiej, która rozpatruje go 
w terminie 30 dni. 

Nie do Rady Miejskiej a 
Burmistrza, to on organizuje 
wybory 

____ 

6. § 29 ust. 3. Wyboru 
uzupełniające przeprowadza 
się w przypadku zmniejszenia 
składu zarządu o 1/3. W 
pozostałych przypadkach 
przeprowadza się wybory na 
przewodniczącego i zarządu. 

Uważam to za mocno 
nieuzasadnione. Zawsze można 
uzupełnić skład zarządu do 
wymaganej większości 

____ 

 

4. Złożone propozycje zmian do projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 

znajdujących się na terenie Mosiny zostały przekazane Komisji Statutowej Rady Miejskiej 

w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia. 

5. Protokół niniejszy zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego  

w Mosinie, właściwych osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina. 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
 

 

Sporządziła:  

Anita Ćwiklińska 

Biuro Rady Miejskiej w Mosinie  


