
Protokół nr II/02 
z II sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 28 listopada 2002 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

Pl. 20 Października 1. 
 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2002 (uchwała). 
8. Ustalenie ilości nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

(uchwała). 
9. Określenie ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała). 
10. Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej (uchwała). 
11. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (uchwała). 
12. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego (uchwały). 
13. Powołanie Sekretarza Gminy (uchwała). 
14. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do sprawowania funkcji 

wynikających z prawa pracy (uchwała). 
15. Ustalenie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała). 
16. Ustalenie wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego          

w podróży służbowej (uchwała). 
17. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
18. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
19. Zapytania i wnioski radnych. 
20. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.00 dokonał przewodniczący obrad, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski, który powitał przybyłych na sesję radnych, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził, 
że Rada Miejska jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na ogólny 
stan 19 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 18 radnych, co stanowi 94,74 % ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecny był ze względów służbowych radny 
Stanisław Barć. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby w skład Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej weszli radni: 

1) Ryszard Rybicki, 
2) Jacek Rogalka. 

W związku z tym, że wymienieni wyżej radni przyjęli propozycję kandydowania, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury pod głosowanie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 18 głosami ,,za” wybrała radnego 
Ryszarda Rybickiego i radnego Jacka Rogalkę do pełnienia funkcji członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
prowadzenie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny Antoni Karliński. 
W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę propozycję, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie. W 
jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie - 18 głosami ,,za” wybrała radnego 
Antoniego Karlińskiego do nadzorowania prowadzenia protokołu z II sesji Rady Miejskiej w 
Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że protokół z I sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad 
oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdziła to swoim 
podpisem radna nadzorująca prowadzenie protokołu – Danuta Białas. W związku z tym,              
że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
zaproponował przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej bez odczytania, poddając swoją 
propozycję pod głosowanie. W jego wyniku radni jednogłośnie, czyli 18 głosami ,,za”, 
przyjęli powyższy protokół. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że w dniu 27 listopada br. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła się z prośbą o wprowadzenie jeszcze jednego punktu do 
porządku obrad dzisiejszej sesji, który dotyczy sprawy udzielenia poręczenia kredytu 
zaciągniętego  przez Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na 
budowę 3 budynków mieszkalnych w Krośnie. Zaproponował przy tym, aby był to punkt 9 
porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z tym dotychczasowe punkty: 
od 9 do 20, uzyskałyby numerację o 1 wyższą.  
Radny Zygmunt Niemczewski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego wynagrodzenia dla Burmistrza Zofii Springer.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego Zygmunta Niemczewskiego 
w powyższej sprawie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła powyższy wniosek 
12 głosami ,,wstrzymującymi się”, przy 6 głosach ,,za”.  



 3 

Następnie w związku z wyjaśnieniami Radcy Prawnego Romana Hojana, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
dzisiejszej sesji punktu 9 w brzmieniu ,,Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez 
Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę 3 budynków 
mieszkalnych w Krośnie (uchwała).” W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
powyższy wniosek 10 głosami ,,za”, przy 7 głosach ,,wstrzymujących się”. Jeden radny nie 
wziął udziału w tym głosowaniu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej propozycji zmian, w ten sposób został ustalony 
porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2002 (uchwała). 
8. Ustalenie ilości nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

(uchwała). 
9. Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Mosińskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę 3 budynków mieszkalnych w Krośnie 
(uchwała). 

10. Określenie ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała). 
11. Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej (uchwała). 
12. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (uchwała). 
13. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego (uchwały). 
14. Powołanie Sekretarza Gminy (uchwała). 
15. Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do sprawowania funkcji 

wynikających z prawa pracy (uchwała). 
16. Ustalenie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała). 
17. Ustalenie wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego           

w podróży służbowej (uchwała). 
18. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
19. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
20. Zapytania i wnioski radnych. 
21. Zakończenie sesji. 
 
do punktu 7. – Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2002 (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż dochody, szczególnie 
pozyskiwane przez gminę, to proces dynamiczny, stąd kilka razy w roku, Rada Miejska                 
w Mosinie otrzymuje wniosek od burmistrza o zatwierdzenie zmian w budżecie Gminy 
Mosina. Przedłożone przez Burmistrza Zofię Springer propozycje obejmują zwiększenie                  
po stronie dochodów  i wydatków o kwotę 827.645,00 zł. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała i omówiła uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na 2002 r.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Mosina  na 2002 r. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr 
II/5/02 w powyższej sprawie jednogłośnie – 18 głosami ,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 8. – Ustalenie ilości nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego  
 taksówką (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że ustawa o transporcie 
drogowym zobowiązuje Radę Miejską do ustalenia liczby nowych licencji na usługi 
transportu drogowego taksówką.  
Kierownik Referatu Gospodarczego i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka zaprezentowała 
zasady wydawania licencji wynikające z ustawy o transporcie drogowym, obowiązującej od 
dnia         1 stycznia 2002 roku. Poinformowała przy tym, że dotychczas Burmistrz Gminy 
Mosina wydał 12 zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na 
terenie mosińskiej gminy oraz 1 licencję zgodnie z przepisami, które weszły w życie z dniem 
1 stycznia br. Chcąc dalej wydawać uprawnienia, konieczne jest, zgodnie z ustawą, określenie 
limitu nowych licencji na dany rok. Ustawa obliguje również wszystkich dotychczasowych 
przedsiębiorców wykonujących tę usługę na podstawie wcześniejszych zezwoleń, do 
wymiany ich na licencję  do końca czerwca przyszłego roku. Natomiast przedmiotowa 
uchwała, z zaproponowaną liczbą 5 licencji na 2003 rok, dotyczy nowych przedsiębiorców. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie licencji na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła                Uchwałę nr II/6/02 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 18 głosami 
,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Udzielenie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Mosińskie Towarzystwo  

 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę 3 budynków mieszkalnych  
 w Krośnie (uchwała). 

 Prezes Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Małgorzata 
Mierzyńska przypomniała, że 100 % udziałów w spółce posiada Gmina Mosina. Powiadomiła 
też, że MTBS przystąpiło do realizacji 3 kolejnych budynków mieszkalnych obejmujących           
48 mieszkań, a budowa finansowana jest w 64,98 % z kredytu Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego. Koszty realizacji  całego zadania inwestycyjno-budowlanego wyniosą               
4 mln383 tys. zł. Przedstawiła także wysokość przyznanego kredytu na realizację zadania               
- 2 mln 848 tys. zł oraz wyjaśniła preferencje wynikające z uzyskanej pożyczki z Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego. Wymieniła zabezpieczenia kredytu, którym między innymi jest 
poręczenie Gminy Mosina do wysokości 510 tys.zł.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o przedstawienie, na podstawie listy przyszłych członków 
MTBS, liczby mieszkańców Mosiny oraz wyjaśnienie w jaki sposób, suma zagwarantowana        
w tegorocznym budżecie Gminy Mosina na poręczenie tej inwestycji, znajdzie odniesienie             
w przyszłorocznym budżecie.  
Prezes MTBS Małgorzata Mierzyńska poinformowała, że proporcja między mieszkańcami 
Gminy Mosina, a osobami spoza niej, będącymi kandydatami na najemców mieszkań, wynosi 
w granicach 50 %. Wyjaśniła również, że obsada mieszkań nie jest jeszcze pełna, gdyż nie 
wszyscy kandydaci uiścili opłatę partycypacyjną, co wynika z faktu, iż nie upłynął jeszcze 
termin przewidziany na dokonanie opłaty. Powiadomiła też, że MTBS jest spółką prawa 
handlowego, działającą na zasadzie ,,non-profit”, czyli bez zysku, w związku z czym 
właściciel nie może dzielić się zyskami.  Przypomniała przy tym, że spółka jest własnością 
Gminy Mosina, a więc wszystko co jest własnością spółki, jest równocześnie własnością 
mosińskiej gminy. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że wiadomo mu, iż są takie TBS-y, jak np. w Śremie,                 
w których część mieszkań przekazywana jest jako mieszkania komunalne. 
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Prezes MTBS Małgorzata Mierzyńska zapewniła, że mieszkańcy Gminy Mosina mają 
pierwszeństwo do najmu mieszkań budowanych przez MTBS i dotyczy to również 
mieszkańców lokali komunalnych. Powiadomiła przy tym, że TBS w Śremie, z tego, co jej 
wiadomo, działa na takich samych zasadach jak MTBS. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Mosińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. na budowę trzech budynków mieszkalnych w Krośnie. W jego 
wyniku Rada Miejska                w Mosinie podjęła Uchwałę nr II/7/02 w powyższej sprawie 
16 głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,przeciw” i 1 głosie ,,wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Określenie ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie  
        (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał podstawę prawną ustalalania 
składu Komisji stałych Rady Miejskiej. Zaproponował przy tym, zgodnie z wcześniejszymi 
uzgodnieniami z Klubami Radnych Rady Miejskiej w Mosinie, aby w skład Komisji stałych 
wchodziło do 7 radnych.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych innych propozycji, pytań, czy uwag, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały                    
w sprawie określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr II/8/02 w powyższej jednogłośnie                   
– 18 głosami ,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że zgodnie z opinią Radcy 
Prawnego Romana Hojana, głosowanie nad składami osobowym poszczególnych komisji 
przeprowadza się w sposób jawny. Zaproponował przy tym, aby przeprowadzić głosowania 
nad całymi składami poszczególnych komisji, a nie nad poszczególnymi radnymi mającymi 
być ich członkami, ponieważ w przypadku 6 komisji, ilość zgłoszeń odpowiada ilości miejsc. 
Następnie poddał pod głosowanie wniosek w powyższej sprawie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 18 głosami ,,za”. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał kolejno pod głosowanie 
składy osobowe: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, 
Komisji Oświaty  i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji 
Praworządności                 i Porządku Publicznego, Komisji Promocji Gminy. W każdym z 
tych głosowań Rada Miejska w Mosinie zaakceptowała składy osobowe wyżej wymienionych 
komisji jednogłośnie                       – 18 głosami ,,za”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę 
nr II/9/02 jednogłośnie, czyli 18 głosami ,,za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej (uchwała). 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że Komisja Rewizyjna, 
zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, pracuje w 5-cio osobowym składzie: 
przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz pozostali członkowie w liczbie 3 osób, 
którzy wybierani są spośród radnych na mocy uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie 
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większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Miejskiej. Powiadomił 
przy tym,                   że obecnie do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosiło się 6 osób: radny 
Stanisław Barć,               radna Danuta Białas, radna Dorota Domagała, radny Marek 
Klemens, radna Maria Krause              i radny Jacek Rogalka. Następnie kolejno poddał pod 
głosowanie kandydatury poszczególnych radnych na członka Komisji Rewizyjnej. W wyniku 
przeprowadzonych głosowań:                       za kandydaturą radnego Stanisława Barcia 
opowiedziało się 12 radnych, a 6 wstrzymało się  od głosu; za kandydaturą radnej Danuty 
Białas opowiedziało się 17 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu; za kandydaturą radnej 
Doroty Domagały opowiedziało się 17 radnych,                                a 1 wstrzymał się od 
głosu; za kandydaturą radnego Marka Klemensa opowiedziało się               17 radnych, a 1 
wstrzymał się od głosu; za kandydaturą radnej Marii Krause opowiedziało się 16 radnych, a 2 
wstrzymało się od głosu; za kandydaturą radnego Jacka Rogalki          opowiedziało się 8 
radnych, a 10 wstrzymało się od głosu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że w wyniku głosowania członkami 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zostali radni: Maria Krause, Marek Klemens, 
Dorota Domagała, Danuta Białas i Stanisław Barć.  Następnie poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr II/10/02 w powyższej sprawie 17 
głosami ,,za”, przy 1 głosie ,,wstrzymującym się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13. – Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego (uchwały). 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że zapis art. 27 ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż stanowiska z-cy burmistrza nie można łączyć               
z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego. Poinformował przy tym,  iż 
otrzymał dwa dokumenty dotyczące zrzeczenia się mandatu radnego złożone przez: 
Stanisława Dębca i Jana Marciniaka. Następnie odczytał oświadczenie radnego Stanisława 
Dębca z dnia 21 listopada 2002 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr 
II/11/02                       w powyższej sprawie jednogłośnie – 18 głosami ,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał pismo radnego Jana Marciniaka z dnia 
27 listopada 2002 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr 
II/12/02                       w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 18 głosami ,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że na podstawie przyjętych 
przez Radę Miejską w Mosinie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego, skieruje pismo do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego z prośbą o wskazanie 
radnych, którzy mieliby zastąpić Stanisława Dębca i Jana Marciniaka w Radzie Miejskiej. 
 
do punktu 14. – Powołanie Sekretarza Gminy (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przedstawił wniosek Burmistrza Zofii 
Springer o powołanie Sekretarza Gminy Mosina. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie Sekretarza 
Gminy odpowiedzialnego za pracę Urzędu Miejskiego. Stwierdziła przy tym, że osoba, która 
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byłaby bezpośrednio odpowiedzialna za kształtowanie polityki kadrowej i pracę całego 
Urzędu, usprawniłaby jego funkcjonowanie. Zapowiedziała też planowane zmiany, m.in.: 
zorganizowanie biura podawczego, gdzie petenci składaliby wnioski, monitorującego 
prowadzenie spraw,  wprowadzenie obsługi petenta w jednym miejscu; przystąpienie do 
rewizji zakresu czynności poszczególnych referatów; utworzenie referatu budownictwa 
odpowiedzialnego za kształtowanie wizji miasta i politykę przestrzennego rozwoju; 
przygotowanie kadry urzędniczej do nowych zadań w związku z procesem wejścia do Unii 
Europejskiej; przygotowanie do innego redagowania budżetu - budżetu zadaniowego; 
wprowadzenie nowych komórek doradztwa europejskiego; wprowadzenie nowych zadań           
dla Urzędu Miejskiego w związku ze zmianami funkcjonowania Gminy; korzystanie z funkcji 
prawodawczej Rady Miejskiej. Następnie przedstawiła sylwetkę zawodową kandydata                 
na Sekretarza Gminy – Piotra Woźniaka. Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że kandydat 
ten spełnia oczekiwania, przede wszystkim w zakresie obszernej wiedzy na temat struktur                        
i funkcjonowania państwa oraz administracji publicznej, a także przepisów dotyczących 
administracji rządowej i samorządowej prawa administracyjnego. Wyraziła też przekonanie,          
że jest to właściwa osoba, dobrze przygotowana do zatrudnienia na terenie Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. Oświadczyła przy tym, że będzie w stanie zagwarantować także 
stronę finansową utrzymania stanowiska Sekretarza Gminy Mosina. Przedstawiła też 
pozytywną opinię byłego Burmistrza Jana Kałuzińskiego na temat utworzenia stanowiska 
Sekretarza Gminy. Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaprezentował opinię 
eksperta WOKiSS-u          prof. M. Szewczyka, według której sekretarz jest elementem 
ustrojowym gminy, czyli jednym z podstawowych filarów właściwego, dobrego jej 
funkcjonowania. Stwierdził również,                 że czterema najważniejszymi osobami, które 
powinny funkcjonować dla dobrej pracy gminy są: burmistrz, obowiązkowo jeden zastępca, 
przy czym prawo pozwala na większą ich ilość,  skarbnik i sekretarz gminy. 
Radna Dorota Domagała, zwróciła się o wyjaśnienie, czy było więcej kandydatów                       
na stanowisko Sekretarza Gminy Mosina.  
Burmistrz Zofia Springer odpowiedziała na to pytanie twierdząco. Jako zaletę kandydata               
na Sekretarza Gminy Mosina Piotra Woźniaka, wymieniła zamieszkanie poza gminą,                       
a więc pozostawanie poza układami rodzinnymi, politycznymi i wykonywanie pracy                    
bez emocji, czy uprzedzeń. Podkreśliła też jego doświadczenie i przygotowanie z zakresu 
prawa administracyjnego. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.         
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr II/13/02 w powyższej sprawie  
16 głosami ,,za”, przy 2 głosach ,,wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 15. – Upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do sprawowania  

   funkcji wynikających z prawa pracy (uchwała). 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że zgodnie z art. 4 ustawy  
o pracownikach samorządowych, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
burmistrza może sprawować upoważniony przez Radę Miejską jej Przewodniczący,                        
z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia, co należy do ustawowej, wyłącznej kompetencji Rady 
Miejskiej. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwagi pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie do sprawowania funkcji wynikających z prawa 
pracy. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr II/14/02 w powyższej 
sprawie jednogłośnie – 18 głosami ,,za”. 
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Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.   
 
do punktu 16. – Ustalenie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z art. 25 ustawy 
o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety na zasadach ustalonych przez radę danej 
gminy oraz zwrot kosztów podróży służbowych, a rada gminy przy ustaleniu wysokości diet 
bierze pod uwagę funkcje pełnione przez danego radnego. Następnie zaprezentował 
przewidziane w projekcie uchwały w sprawie diet przysługującym radnym Rady Miejskiej            
w Mosinie kwoty diet dla radnych, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, 
przewodniczących komisji stałych Rady i ich zastępców oraz dla członków komisji 
doraźnych. Przedstawił też proponowaną wysokość potrąceń z diety za sprawowanie mandatu 
radnego        za nieobecność na sesji Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji stałych, z 
wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności 
związanych             z wykonywaniem mandatu radnego. Poinformował też, że otrzymał 
pisemne propozycje              w powyższej sprawie dwóch klubów radnych Rady Miejskiej w 
Mosinie: ,,Koalicji Samorządowej Gminy Mosina” i ,,SLD-UP-SD” i zaprezentował 
proponowaną w nich wysokość diet.   
Radna Dorota Domagała zapytała, czy komisje doraźne tworzone są z radnych, czy z osób 
spoza Rady Miejskiej.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż członkami komisji doraźnych są 
tylko radni.  
Radny Jacek Rogalka zaproponował wycofanie proponowanego obecnie projektu uchwały            
w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie z II sesji Rady Miejskiej. 
Zwrócił się przy tym z wnioskiem o ustalenie stałej procentowej wysokości diety w 
odniesieniu do kwoty zasadniczej proponowanej przez Monitor Polski, co wyeliminowałoby 
powracające dyskusje na temat podwyżek, czy obniżania wysokości diety radnego. Natomiast 
podwyższanie diety w ciągu kadencji mogłoby być odebrane przez społeczeństwo jako 
pazerność. Stwierdził też, że pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie jest 
niesłuszne. Chcąc bowiem coś zrobić, a on przynajmniej takie starania podejmuje, dieta nie 
wystarcza mu na opłacenie rachunków telefonicznych. Każdy kto będzie chciał być dobrym 
radnym, będzie musiał poświęcić swój prywatny czas.  
Burmistrz Zofia Springer popierając wniosek radnego Jacka Rogalki, opowiedziała się                
za indeksacją diet. Zwróciła przy tym uwagę radnym na czekający ich wzrost obciążeń w ich 
pracy w wyniku zmniejszenia ilościowego składu komisji o członków spoza Rady Miejskiej. 
Zapowiedziała też wzrost problemów i spraw, z którymi będzie się zwracać do komisji. 
Zapewniła także jako odpowiedzialna za budżet Gminy Mosina, że jeśli Rada Miejska ustali 
wyższą kwotę diet, to będzie to możliwe finansowo.  
Radny Tomasz Żak stwierdził, że jego zdaniem nie ma różnicy między dietą ryczałtową,               
a indeksowaną. Jego bowiem zdaniem indeksacja jest tak samo pazerna, tylko, że w ,,białych 
rękawiczkach”.  Podwyższanie diety w ciągu 4 lat na zasadzie „cichej” indeksacji, mogłoby 
spowodować o wiele gorszy odbiór społeczny, niż założenie wzrostu diety i poinformowanie     
o tym społeczeństwa. Dieta nie ma wyrównywać strat czy nawet dawać nadwyżki, gdyż jest 
ona rekompensatą za utracony czas i za niemożność zarobkowania w czasie, który radni 
spędzają na sesji czy na posiedzeniach komisji. Według niego nie ma nawet potrzeby 
podnoszenia diety w ciągu 4 lat, gdyż inflacja jest obecnie niska i koszty ponoszone przez 
radnych takie jak rachunki telefoniczne, korespondencja i inne, nie wzrastają w sposób 
drastyczny.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że nie ma możliwości wycofania 
punktu dotyczącego ustalenia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie                     
z porządku obrad dzisiejszej sesji, ponieważ został on już przyjęty przez Radę Miejską                 
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na jej początku. Następnie w związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych konkretnych 
propozycji zmian kwot diet zaproponowanych przez kluby radnych Rady Miejskiej w 
Mosinie, poddał je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Miejska w 
Mosinie przyjęła diety miesięczne w wysokościach: 

1) za sprawowanie mandatu radnego - 600,00 zł, 10 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się”; 

2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej: 
a) Przewodniczący Rady - 1.200,00 zł, 13 głosami „za”, przy 4 głosach 

„wstrzymujących się”. 1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu; 
b) Wiceprzewodniczący Rady - 500,00 zł, 11 głosami „za”, przy 6 głosach 

„wstrzymujących się”. 1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu; 
3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej: 

a) przewodniczący komisji - 150,00 zł, 14 głosami „za”, przy 4 głosach 
„wstrzymujących się”; 

b) zastępca przewodniczącego komisji - 100,00 zł, 14 głosami „za”, przy 4 
głosach „wstrzymujących się”; 

4) przewodniczący komisji doraźnych - 150,00 zł, 15 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”; 

5) członek komisji doraźnej - 100,00 zł, 15 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 

Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję,           
aby za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej potrącenie 
diety za sprawowanie mandatu radnego wynosiło 15%. W jego wyniku Rada Miejska                   
w Mosinie przyjęła ją 15 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie wraz z 
przyjętymi przez Radę Miejską stawkami diet. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła          Uchwałę nr II/15/02 w powyższej sprawie 15 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciw”                       i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
 
do punktu 17. – Ustalenie wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu  

   prywatnego w podróży służbowej (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że zgodnie z wolą Rady 

Miejskiej w Mosinie poprzedniej kadencji, Przewodniczącemu Rady i jego zastępcom 
przysługiwał zwrot kosztów podróży za jazdy lokalne, czyli tzw. kilometrówka. Podobną 
propozycję, skierował do obecnej Rady, przedstawiając propozycję stawek: 

- dla Przewodniczącego Rady - 300 kilometrów, 
- dla zastępców Przewodniczącego Rady - 100 kilometrów. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał wyżej wymienione stawki pod głosowanie. W ich wyniku Rada Miejska                  
w Mosinie przyjęła wysokość zwrotu kosztów podróży za jazdy lokalne dla 
Przewodniczącego Rady - 300 kilometrów 16 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących 
się” oraz wysokość kilometrówki dla zastępców Przewodniczącego Rady - 100 kilometrów 
13 głosami „za”,          przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego 
w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów wraz z przyjętymi przez Radę Miejską 
wysokościami zwrotu kosztów za jazdy lokalne. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
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podjęła Uchwałę nr II/16/02 w powyższej sprawie 16 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 18. – Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
 Burmistrz Zofia Springer przedstawiła wykonywane na bieżąco czynności, związane           
z zarządzaniem Gminą Mosina. Wśród rutynowych czynności związanych z pracą Urzędu 
Miejskiego, tzn. akceptowanie kilkudziesięciu dziennie decyzji wszystkich referatów                   
we wszystkich obszarach jego działalności, najwięcej pism dotyczy umorzeń podatkowych,          
w związku z kończącym się okresem zbierania podatków od nieruchomości i podatków 
rolnych. Stwierdziła przy tym, że w roku bieżącym próśb o umorzenie podatku jest bardzo 
dużo, a związane z nimi decyzje za bardzo trudne. Zapewniła też, że prośby, które są 
„umocowane” wywiadem społecznym czy innymi poważnymi przesłankami, stara się 
traktować bardzo życzliwie, mając równocześnie świadomość, że decyzje o umorzeniach 
podatkowych oznaczają mniejsze wpływy do budżetu Gminy Mosina. Powiadomiła również          
o pozostałych czynnościach i działaniach, jakie podjęła w pierwszych dniach urzędowania. 
Poinformowała przy tym o spotkaniu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,                     
o podejmowaniu problemów z zakresu oświaty, o informacji jaką uzyskała od Skarbnika 
Gminy Ewy Marciniak na temat realizacji budżetu Gminy Mosina na rok 2002 i propozycji, 
które podczas obecnej sesji zostały poddane pod głosowanie.  
Zwróciła też uwagę na trudny problem żyrowania kredytu dla Mosińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Zadłużenie bowiem z tytułu kredytu dla MTBS osiąga wysokość 
przekraczają 60% dochodu budżetu Gminy Mosina, który co roku składa się z dotacji, 
podatków, a wynosi przeciętnie 27 mln zł. Stwierdziła przy tym, że jeśli kredyt ten 
przyszłoby spłacać, to będą to kwoty w wysokościach rocznych przeszło 4 mln od roku 2004. 
Powiadomiła także, że z powodu tak dużego zadłużenia decyzją Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wstrzymywano możliwość żyrowania tego kredytu dla MTBS. Obecnie 
Gmina Mosina jest zupełnie na granicy możliwości kredytowych, a lata  2004, 2005, 2006 
będą najgorsze, gdyż będzie trzeba ogromną kwotę z budżetu mosińskiej gminy przeznaczać                
na spłatę kredytu, którego  obsługa wynosi w tej chwili 55 tys. zł rocznie. Poinformowała 
również, że kasa gminna jest pusta, a wszystko co władze chciałyby obecnie, tj. do końca 
grudnia br. zrealizować, powiększa deficyt budżetowy, z którym Gmina Mosina wejdzie               
w przyszły rok budżetowy. Najtrudnieszą jest sytuacja oświaty, gdyż obecnie brakuje                   
na „dopięcie” budżetu około 400 tys. zł. Gmina Mosina oczekuje wprawdzie na przyrzeczoną 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu kwotę 160 tys. zł, ale nie wystarczy to na 
uzupełnienie całego braku. Dlatego w nowy rok Gmina Mosina wejdzie z długiem 
oświatowym. Powiadomiła również o projekcie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół Gminy Mosina, wyrażając przy tym opinię o oczekiwaniach ze 
strony radnych w tym kierunku. Będzie okres przejściowy trwający do końca roku szkolnego,           
czyli do 31 sierpnia 2003 r., w którym przeprowadzona zostanie zupełna likwidacja ZEAS-u. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, obsługa finansowa placówek oświatowych będzie 
realizowana na terenie danych szkół, bądź małe placówki będą połączone. Najtrudniejszym 
będzie w tym przypadku czynnik społeczny, a więc sprawa zatrudnienia dla pracownic         
ZEAS-u. W związku z tym, prowadzone będą obliczenia i kalkulacje. Zapewniła przy tym             
o dobrych intencjach władz w tej kwestii.  
Przedstawiła też plany komunalizacji i stworzenia obsługi komunikacji gminnej w oparciu                
o środki lokomocji zakupione przez ZEAS. Plany te związane są z faktem, że niektórym 
miejscowościom brakuje komunikacji ze stolicą Gminy Mosina, a z niektórych nie ma 
możliwości dojazdu po godz. 16.00, 17.00. Zapowiedziała też, że jednym z obszarów tego 
skomunalizowanego przedsiębiorstwa dowozowego, będzie obszar dowozu dzieci, a według 



 11 

projektu, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Mosinie, za opiekę nad dziećmi 
dowożonymi do szkół będzie płacił samorząd mosiński, natomiast reszta - będzie to 
przedsiębiorstwo, najlepiej samofinansujące się. Zamiarem władz jest przyjęcie wspólnie               
z Radą Miejską w Mosinie takich rozwiązań, które będą zadawalające dla wszystkich, a 
przede wszystkim mieszkańców, którzy nie posiadają własnych samochodów.  
Burmistrz Zofia Springer zaprezentowała także przebieg swojego dyżuru dla mieszkańców 
Gminy Mosina, który odbył się w poniedziałek 25 listopada br.  
Poinformowała również o spotkaniu z przedstawicielami Poznańskich Wodociągów                        
i Kanalizacji sp. z o.o. na temat realizowanych na terenie gminy inwestycji, wykonawcami 
sieci wodociągowej, z podwykonawcami kładącymi kostkę brukową. W związku z tym 
ostatnim, wyraziła swoje niezadowolenie z jakości ułożenia kostki brukowej w ul. 
Poznańskiej, co będzie musiało zostać poprawione.  
Zapewniła też, że stara się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, na które jest zapraszana, 
wyraziła też chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Zapowiedziała także pracę władz Gminy Mosina nad przenoszeniem na jej teren dobrych 
doświadczeń innych miejscowości w Polsce, a także poza jej granicami. 
Zapewniła również o swoich staraniach w wysłuchiwaniu i rozwiązywaniu tego, co możliwe, 
zasygnalizowała równocześnie przeszkodę w wielu wypadkach w postaci np. nieokreślenia 
właściciela terenu. Zapowiedziała przy tym działania w kierunku zmniejszenia bezrobocia            
w Gminie Mosina poprzez ściąganie do niej inwestorów. Przeszkodą jest brak wyznaczonych 
terenów w pełni uzbrojonych, które można byłoby od razu oferować.  
Uznała też, że w sprawie starań o środki unijne bardzo ważną kwestią jest posiadanie rezerwy 
budżetowej, która jest konieczna do wykazania możliwości realizacji zadania. Powiadomiła 
przy tym, że jeden termin składania wniosków do SAPARDU minął już w połowie 
października br., a Gmina Mosina takiego wniosku nie złożyła. Zapowiedziała także,                  
że w obliczu nowych możliwości, mosińska gmina podejmie starania o środki pomocowe             
z SAPARDU.  
Poinformowała również o osobach przeszkolonych w zakresie pisania wniosków o środki 
unijne, wymieniając pana Marczewskiego, który posiada certyfikat z zakresu pozyskiwania 
środków unijnych, a także Sekretarza Gminy Piotra Woźniaka. 
Radny Jacek Rogalka zapytał o zwrot długu od Miasta Puszczykowa za II etap budowy 
oczyszczalni ścieków, wskazując przy tym, iż pieniądze, które wpłynęłyby z tego źródła, 
mogłyby stanowić rezerwę budżetową.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, iż prowadzone będą w tej sprawie rozmowy                      
z Burmistrzem Puszczykowa Januszem Napierałą i że otrzymała przyrzeczenie wykonania 
część kanalizacji w Gminie Mosina w ramach zwrotu tego długu. 
Radny Jacek Rogalka zapytał również o dług Swarzędzkiej Fabryki Mebli wobec Gminy 
Mosina.  
Burmistrz Zofia Springer zapowiedziała, że w ramach zwrotu długu w wysokości 1 mln zł, 
firma SWARZĘDZ MEBLE ma przekazać Gminie Mosina teren równowarty tej sumie. 
Przedstawiła przy tym plany wykorzystania tego terenu pod pływalnię oraz bazę sprzętu 
komunikacyjnego, na potrzeby komunikacji miejskiej. Pozostałe obiekty rekreacyjno-
sportowe mieściłyby się, według planów władz gminy, w okolicy obecnego stadionu 
sportowego. Poinformowała też, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z 
przedstawicielami wyżej wymienionej firmy w sprawie zwrotu długu. 
Radny Marian Sobecki zwrócił się przedstawienie zakresu obowiązków Zastępców 
Burmistrza.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że w zakresie obowiązków Zastępcy Burmistrza 
Bogdana Robakowskiego będą inwestycje, natomiast Zastępcy Burmistrza Stanisława Dębca        
- sprawy społeczne, mundurowe, pomoc społeczna.  
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do punktu 19. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że kolejna III sesja Rady 
Miejskiej w Mosinie odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godzinie 16.00. Powiadomił też, 
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej inaugurujących ich pracę odbędą się                        
w następujących terminach: 

- Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w dniu 3 grudnia br. o godz. 19.00, 
- Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 4 grudnia br. o godz. 17.30, 
- Komisja Rewizyjna w dniu 4 grudnia br. o godz. 19.00, 
- Komisja Praworządności i Porządku Publicznego w dniu 5 grudnia br. o godz. 19.00, 
- Komisja Promocji Gminy w dniu 5 grudnia br. o godz. 17.30, 
- Komisja Budżetu i Finansów w dniu 6 grudnia br. o godz. 18.00, 
- Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 6 grudnia br. o godz. 20.00. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował o ukonstytuowaniu się trzech 
klubów radnych: Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina”, Klubu Radnych                   
„SLD-UP-SD” i Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem”.  
Pisma informujące o powstaniu wyżej wymienionych klubów radnych Rady Miejskiej                  
w Mosinie stanowią załączniki niniejszego protokołu. 
Odczytał również życzenia Starosty Poznańskiego Ryszarda Pomina, zawarte w piśmie              
z dnia 20 listopada 2002 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu oraz posłanki Anny 
Górnej-Kubackiej, skierowane do Radnych Rady Miejskiej w Mosinie w związku z objęciem 
mandatu radnego. 

Podał też personalia nowych władz okolicznych gmin, powiatu i województwa. Przedstawił 
również informację o szkoleniu przewodniczących rad gmin, w którym uczestniczył, a także 
informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych. 
 
do punktu 20. – Zapytania i wnioski radnych.  

Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego ustalenie gaży dla 
Burmistrza sprawia wielką trudność i jest odsuwane w czasie. Zapytał też, czy odzyskany 
został dług            od spółki „Fryz” za zapłaconą w ubiegłym roku z pieniędzy Gminy Mosina 
energię elektryczną. Przypomniał przy tym, że Zarząd Miejski w Mosinie podjął decyzję o 
przejęciu obiektu, w którym znajdował się i znajduje GPZ oraz urządzenia pomiarowe, 
urządzenia zasilające cały zakład byłych Swarzędzkich Fabryki Mebli, w związku z czym, 
Zarząd Miejski           i właściwie Gmina Mosina stała się dystrybutorem energii. Dług który 
powstał, według niego wynosił 54 tys. zł. Zwrócił się też z prośbą do Burmistrza Zofii 
Springer, aby pracownicy Urzędu Miejskiego, a także radni korzystali ze szkoleń, które są 
organizowane albo przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, albo 
przez Stowarzyszenie Gmin i Regionów Wielkopolski. Zauważył także, że z chwilą gdy 
Gmina Mosina staje się członkami tych organizacji i ponosi pewne opłaty, czy pewne udziały 
na rzecz stowarzyszenia, ma możliwość szkoleń i jego zdaniem, jest to na pewno owiązanie 
dobre. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się o wyjaśnienie sprawy: spiętrzenia wody Kanału 
Mosińskiego na śluzie w Bolesławcu, budowy mostu drewnianego w Krosinku i ulicy 
Szkolnej w Pecnej, gdzie na pierwszej krzyżówce przy sklepie stwierdzono nanoszenie błota                        
z sąsiednich ulic. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że Gmina Mosina chce uczestniczyć we wszystkim,             
co jest zorganizowane dla pracowników urzędów i szkół, chce być na bieżąco z wszystkimi 
nowościami, wszystkimi sprawami, które pomogą rozwiązać problemy miasta i gminy. 
Stwierdziła przy tym, że istnieje potrzeba podjęcia szkoleń przez kadry urzędu,                        
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za co odpowiedzialny będzie Sekretarz Gminy. Powiadomiła też, że Gmina Mosina wnosi 
składki od 12 do 16 groszy od mieszkańca uznając te kwoty za nie małe i w związku z tym             
za zobowiązujące stowarzyszenia do świadczenia w postaci szkoleń.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski potwierdził występujące zjawisko rozmakania wału 
i utrzymywania się wyższego stanu wody gruntowej, jaki występuje w Bolesławcu. Zapewnił 
przy tym, że jako samorząd władze zajmą się tą sprawą, jednak jak stwierdził, może być to 
problem, który nie będzie łatwy do zlikwidowania od razu. Przypomniał przy tym,                      
że Rada Miejska w Mosinie poprzedniej kadencji dyskutowała ona na ten temat i jakby 
zaakceptowała istnienie elektrowni wodnej. Zapewnił też, że problem ten zostanie 
sprawdzony, a informacje na jego temat będą przekazywane Radzie Miejskiej. 
Poinformował także, że od Burmistrza Zofii Springer otrzymał w korespondencji, w dniu            
28 listopada br., dokumentację na budowę mostu w Krosinku. Przypomniał przy tym,                 
że sprawa mostu i jego rozebrania, a tym samym braku dojazdu mieszkańców Krosinka 
drugiej strony Kanału Mosinskiego, była powodem społecznego niezadowolenia. Zapewnił,                    
że podobnie jak w poprzedniej kadencji, gdy sprawował mandat radnego i przejmował się tą 
sprawą, nadal będzie się nią przejmował. Stwierdził przy tym, że w sprawie mostu w 
Krosinku nie wykazano należytej troski o mienie komunalne. Poinformował też, że 
dokumentacja                   na budowę nowego mostu przewiduje budowę mostu drewnianego 
na podbudowie stalowej. Zauważył także, że ten problem jest dla tych ludzi na pewno bardzo 
ważny, a Rada Miejska        w Mosinie jako samorząd powinna tym się zajmować, ponieważ 
drogi, dojazdy, mosty należą do zadań własnych gminy. 
Powiadomił również, że uczestniczył w odbiorze ulicy Szkolnej w Pecnej. Stwierdził przy 
tym, że rzeczywiście z jednej strony występuje w tym miejscu duży poziom wód gruntowych,              
a z drugiej strony brak jest ich odprowadzenia, co powoduje, iż gromadzi się olbrzymie błoto. 
Poinformował też o odbytej rozmowie z Danutą Wojciechowską, pracownikiem Referatu 
Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa odpowiedzialną w Urzędzie Miejskim 
za sprawy dróg. Zapowiedział działania w kierunku przyspieszenia procesu osuszania w tym 
rejonie gruntu.  
Radny Jerzy Falbierski zapytał o termin wykonania tych prac, aby mógł udzielić odpowiedzi 
mieszkańcom. Ponadto zwrócił się o wyjaśnienie, czy sprawa wykonania mostu w Krosinku 
przez jakąś jednostkę wojskową z Wrocławia jest aktualna. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, że bliżej zapozna się z dokumentacją                
i do następnej sesji Rady Miejskiej wyjaśni sprawę mostu w Krosinku. Stwierdził też, że nie 
może złożyć deklaracji co do tegorocznego terminu wykonania prac przy osuszaniu gruntu w 
Pecnej. Zapewnił jednak, że władze czynią wszystko, by ten węzeł komunikacyjny 
pozbawiony został zawodnienia, ale tempo prac zależy od warunków finansowych. 
Radny Jacek Rogalka powtórzył pytanie dotyczące gaży Burmistrza Gminy Mosina. Powrócił 
też do sugestii Burmistrza Zofii Springer, dotyczącej nierównego ułożenia kostki starobruku       
w ulicy Poznańskiej. Jego bowiem zdaniem sprawa ta dotyczy również ulicy Niezłomnych. 
Poddał przy tym w wątpliwość, czy te prace zostały w ogóle odebrane, bo jeżeli tak, to nie 
wie czy nie odebrał ich piekarz. Zasugerował też, przypominając podnoszenie przez siebie 
tego problemu w poprzedniej kadencji Rady, brak wyobraźni wykonawców, którzy odebrali 
im jakieś możliwości praktycznego wykonania tego zadania. Przypomniał także, że sugerował 
wówczas wykonanie z innego koloru kostki przejść dla pieszych, co ograniczyłoby wydatki           
na malowanie pasów. Poinformował przy tym, że uzyskał zapewnienia ówczesnego 
Burmistrza Jana Kałuzińskiego, że będzie to strefa ograniczonego ruchu. Stwierdził też, że 
nie chciałby przeżyć tego w Mosinie, gdyż byłoby to rzucenie pieszego pod koła samochodu. 
Rzadko która  gmina w ogóle weszła w to, a według jego stanu wiedzy tylko na Śląsku, w 
Opolskiem, takie strefy ograniczonego ruchu zdały egzamin.  
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zapis w ustawie o samorządzie 
gminnym obowiązek ustalenia wynagrodzenia burmistrza nakłada na Radę Miejską. 
Poinformował równocześnie, że dotąd na jego ręce nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. 
Zapewnił przy tym, że prowadził rozmowy z Burmistrzem Zofią Springer na ten temat,                 
w wyniku których ustalono, że sprawa ta wprowadzona zostanie pod obrady III Sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, w dniu 12 grudnia br. Przedstawił także swoje stanowisko oparte                
na dotychczasowych, sprawdzonych doświadczeniach w tej kwestii, że wniosek o wysokość 
gaży Burmistrza, powinien jak dotychczas, wpłynąć od Komisji Budżetu i Finansów,              
która tymi sprawami się zajmuje. Poinformował przy tym, że według jego stanu wiedzy, 
podobne procedury stosowane są w innych gminach, a z aktualnej informacji wynika,                   
iż również w Luboniu trwają jeszcze uzgodnienia na temat uposażenia Burmistrza Miasta. 
Powiadomił też, że przyjęta przez niego procedura w tej sprawie została wcześniej 
uzgodniona z Burmistrzem Zofią Springer, po czym w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 
okazało się,                   że pod jego adresem kierowane są pretensje z powodu nie załatwienia 
sprawy. Zapewnił przy tym, że nie czuje się winny i uważa, iż ustalenie gaży Burmistrza 
powinno odbyć się                     ze spokojem, z refleksją, z zastanowieniem, by podjąć 
właściwą, dobrą, mądrą decyzję. Wyraził też nadzieję, że wypracowana przez Komisję 
Budżetu i Finansów propozycja zostanie przez radnych zaakceptowana i satysfakcjonująca 
dla Burmistrza Gminy Mosina. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6 w Mosinie Kazimierz Dobry zwrócił się o wyjaśnienie, 
czy „Biuletyn Mosiński” został zlikwidowany i czy będzie wydawana jakaś inna gazetka 
informacyjna. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że nie było żadnej decyzji o likwidacji „Biuletynu 
Mosińskiego” i wyraziła pogląd, że redakcja tej gazety po jej stwierdzeniu, iż nie był 
obiektywnym źródłem wiadomości, co do czego jest przekonana, rozwiązała się sama. 
Redagujący „Biuletyn Mosiński” złożyli niejako rezygnację i stwierdzili, że dalej nie mogą 
gazety prowadzić. Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że chce podtrzymać „Biuletyn 
Mosiński”, jako informator o pracy Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego i Burmistrza Gminy 
Mosina. Poinformowała też, że będzie on wychodził na tych samych zasadach, z tym,                      
iż na początku będzie mniej obszerny i zawierał przede wszystkim informacje Rady Miejskiej          
i Urzędu Miejskiego w Mosinie. Gazeta ta będzie roznoszona przez listonoszy, a pierwszy 
numer ukaże się około 10 grudnia br. Stwierdziła również, że nie podjęto jeszcze decyzji, kto 
będzie redaktorem prowadzącym „Biuletynu Mosińskiego”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z wcześniejszymi 
uzgodnieniami z Burmistrzem Zofią Springer, w „Biuletynie Mosińskim” znajdzie się 
wkładka informacyjna o pracy Rady Miejskiej w Mosinie. Poinformował przy tym, że Biuro 
Rady Miejskiej udostępnia pełne informacje dotyczące uchwał i prawa miejscowego, 
zarówno radnym, jak i wszystkim zainteresowanym, a w najbliższych dniach, po uzyskaniu 
faxu, uzyskanie informacji będzie możliwe również tą drogą.  
Radny Marek Klemens zapytał, czy Burmistrz Zofia Springer dostrzega, w kontekście 
gminnej oświaty, problem „Zawarcia” i powstania tam przedszkola, jakiego od wielu lat nie 
ma w tym rejonie Gminy Mosina. Położone blisko przedszkola poznańskie pobierają bowiem                       
od mieszkańców Gminy Mosina 100-procentową opłatę.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że jest to dla niej nowy problem i do przyszłej sesji, 
postara się wykonać symulację ilości dzieci w wieku od 3 - 6 lat zamieszkujących daną wieś 
oraz rozeznać możliwości bazowe i finansowe.  
Radny Marian Sobecki zapytał o możliwość składania w Urzędzie Miejskim ,,skarg“ 
nauczycieli na dyrektorów szkół.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że dyrektorzy szkół zostali wyłonieni w drodze 
konkursów. Powiadomiła również, że w Urzędzie Miejskim zatrudniony jest od lat 
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Koordynator Oświaty i Wychowania Zdzisław Mikołajczak, w którego kompetencji leżą 
sprawy podobnej natury. Stwierdziła też, że zatrudniony jest on w wymiarze pół etatu,                   
a osiągalny jest w zasadzie w czwartek i w poniedziałek, w godzinach popołudniowych. 
Zapowiedziała również, że będzie oczekiwać dyspozycyjności Koordynatora Oświaty                        
i Wychowania na terenie Urzędu Miejskiego dla dyrektorów i nauczycieli do rozwiązywania 
spraw przez dwa i pół dnia. 
Radny Marian Sobecki stwierdził, że nauczyciele mają uzasadnione obawy przed 
dyrektorami, gdyż ci mają trochę rozszerzone prawa i zdarza się, że straszą wręcz nauczycieli 
zwolnieniami, chociaż formalnie nie mogą tego zrobić.  
Burmistrz Zofia Springer zaproponowała, aby dyskusję na ten temat przenieść na forum 
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych. Jednocześnie uznała, że taka atmosfera w szkole, gdzie 
dyrektor straszy zwolnieniami, jest dla niej nie do przyjęcia. 
Sekretarz Gminy Piotr Woźniak podziękował Radzie Miejskiej za zaufanie i powołanie                
na stanowisko Sekretarza Gminy. Przedstawił też swoje oczekiwania i plany związane z pracą 
Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
 
do punktu 21. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrady Przemysław Pniewski podziękował radnym, zaproszonym 
gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji i pożegnał, kończąc            
w ten sposób II sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 19.25. 
 
 
  Protokołowała          Przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk                Przemysław Pniewski 

Radny nadzorujący 
prowadzenie protokołu 

 
Antoni Karliński 
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