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

która odbyła się w dniu 12 grudnia 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 II sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Określenie wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 

(uchwała). 
8. Podatki i opłaty lokalne w Gminie Mosina na rok 2003: 

a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
b) obniżenie ceny 1 q żyta dla celów podatku rolnego (uchwała), 
c) obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego (uchwała), 
d) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
e) stawki podatku od posiadania psów (uchwała), 
f) stawki opłaty targowej (uchwała).   

9. Zmiana charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Mieczewo 
(uchwała). 

10. Nadanie nazwy ulicy we wsi Mieczewo (uchwała). 
11. Uchylenie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów” (uchwała). 
12. Wynagrodzenie dla Burmistrza Gminy Mosina (uchwała). 
13. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (uchwała). 
14. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
15. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
16. Zapytania i wnioski radnych. 
17. Życzenia świąteczne. 
18. 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 
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stan 19 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 18 radnych, co stanowi 94,74 % ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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) Leszek Dymalski, 
2) Ryszard Rybicki. 

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 
Leszka Dymalskiego i radnego Ryszarda Rybickiego do pełnienia funkcji członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującej 
prowadzenie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełniła radna Maria Krause. 
W związku z tym, że wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na tę propozycję, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jej kandydaturę pod głosowanie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 18 głosami „za” wybrała radną Marię Krause 
do nadzorowania prowadzenia protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że protokół z II sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad 
oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdził to swoim 
podpisem radny nadzorujący prowadzenie protokołu – Antoni Karliński. W związku z tym,              
że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
zaproponował przyjęcie protokołu z II 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 III sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję.  
Burmistrz Zofia Springer wyraziła wolę opuszczenia sali konferencyjnej i Urzędu Miejskiego 
w trakcie dyskusji radnych nad punktem 12 proponowanego porządku obrad III sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie.  
Radny Jacek Rogalka zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji 
punktu dotyczącego wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin                
i Powiatów Wielkopolski. Wyjaśnił przy tym, że na następnym zebraniu wyżej wymienionego 
stowarzyszenia, będzie się już konstytuował jego zarząd.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski skierowało również do niego pismo z informacją o zebraniu, które będzie miało 
miejsce w miesiącu styczniu 2003 roku. W związku z tym jego zdaniem sprawa 
przedstawicielstwa Gminy Mosina w wyżej wymienionej organizacji powinna być najpierw 
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zaopiniowana przez Komisję Promocji Gminy, aby następnie, na kolejnej sesji w dniu             
30 grudnia, mogła ona zostać poddana pod obrady Rady Miejskiej.  
Radny Jacek Rogalka poinformował, że pani Ewa Komorowicz z wyżej wymienionego 
stowarzyszenia w rozmowie z nim prosiła, aby jak najszybciej powołać przedstawiciela 
Gminy Mosina. Stwierdził przy tym jest to krótki punkt, w związku z czym nadal proponuje 
go wprowadzić.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że w dniu dzisiejszym Rada Miejska nie 
jest przygotowana, aby poddać pod obrady sprawę przedstawicielstwa Gminy Mosina              
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.  
Radny Jacek Rogalka wycofał swój wniosek o wprowadzenie do porządku obrad III sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie punktu dotyczącego wyboru przedstawiciela Gminy Mosina                
w wyżej wymienionym stowarzyszeniu.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z interpretacją prawną 
przedstawioną przez Wielkopolski Ośrodek Szkolenia i Studiów Samorządowych, Burmistrz 
Zofia Springer nie musi być obecna na sali obrad w trakcie dyskusji nad punktem 12 
dotyczącym wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Mosina, jednak w końcowej części 
dyskusji, jest zobligowana do osobistego wyrażenia swojej akceptacji odnośnie warunków 
finansowych jej pracy ustalonych przez Radę Miejską. Ponadto w punkcie 17  przewidziane 
są życzenia świąteczne wraz z opłatkiem, a obecność Burmistrza Zofii Springer w tej części 
obrad, byłaby ich miłym akcentem.  
Burmistrz Zofia Springer wyraziła zgodę na częściowe przyjęcie jej wniosku,                      
czyli na opuszczenie przez nią sali obrad w momencie rozpoczęcia dyskusji nad punktem 12      
i powrót w końcowej części tego punktu obrad.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony 
porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 7. – Określenie wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości, rolnego      

i leśnego (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyjaśnił, że zmiany przepisów 

podatkowych to powód do podjęcia dyskusji o nowych formularzach dla celów podatków 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. Następnie poinformował, że Burmistrz Gminy Mosina 
Zofia Springer przedłożyła Radzie Miejskiej propozycje formularzy: oświadczenia dla celów 
naliczania podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i łącznego 
zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, deklaracji dla celów naliczania podatku          
od nieruchomości, deklaracji w sprawie podatku rolnego osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej, deklaracji dla celów 
naliczania podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie 
posiadających osobowości prawnej. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie 
określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
na swoim posiedzeniu w dniu 6 grudnia br. zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały              
w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów 
formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/17/02 w powyższej sprawie jednogłośnie                 
– 18 głosami ,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 8. – Podatki i opłaty lokalne w Gminie Mosina na rok 2003: 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że obowiązek ustalenia 

stawek poszczególnych podatków lokalnych spoczywa na Radzie Miejskiej. Następnie 
poinformował o przedłożeniu propozycji stawek podatkowych na rok 2003 przez Burmistrza 
Gminy Mosina Zofię Springer, a także o wypracowaniu propozycji wyżej wymienionych 
stawek przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie oraz Klub Radnych 
„Koalicja Samorządowa Gminy Mosina”. Zwrócił przy tym uwagę, że pełną informację         
na temat wszystkich wyżej wymienionych propozycji stawek podatkowych na rok 2003, radni 
otrzymali wraz z zaproszeniami na dzisiejszą sesję.  
Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer stwierdziła, że decyzja o wysokości podatków 
lokalnych na rok 2003 należy do radnych. Poinformowała też, że znane są jej propozycje 
poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej optujące za utrzymaniem stawek na tym 
samym poziomie co stawki w roku 2002 lub tylko nieznacznym ich wzrostem. Stwierdziła 
także, że nie chce uchodzić za bezwzględnego poborcę podatkowego, ale należy mieć 
świadomość, że podatki są podstawowymi dochodami gminy. W związku jej zdaniem 
powinny one wzrosnąć chociaż o stopień inflacji od 1do 2%. Powiadomiła także, że kwota       
o jaką wzrósłby podatek od jednorodzinnego domu o przeciętnej powierzchni 100-200 m², 
przy zaproponowanej przez nią stawce podatku od nieruchomości wyższej niż obowiązująca 
w roku 2002 o 20 % czyli o 5 gr od metra kwadratowego, wyniesie od 5 zł do 10 zł na rok. 
Uznała przy tym, że nie jest to kwota, która byłaby porażająca, a przekładając ją na liczbę 
nieruchomości w Gminie Mosina, dałaby już jakieś wpływy do jej budżetu. Stwierdziła 
również, że dochody Gminy Mosina w roku 2003 gdyby zostały utrzymane w związku             
z ewentualnym brakiem wzrostu stawek podatkowych na poziomie roku 2002, oznaczać będą 
w rzeczywistości dochody niższe. Poinformowała też, że w roku 2003 mieszkańcy nie będą 
płacili za „szopki”, czyli garaże zewnętrzne, w związku z czym z tego tytułu podatki nie 
wpłyną. Z kolei Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak nie może jeszcze określić wpływów 
z tytułu podatków do budżetu Gminy Mosina, gdyż brak jeszcze pełnej informacji 
geodezyjnej związanej z podatkiem rolnym i leśnym, którą ma udostępnić dopiero Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu. W związku z tym stwierdziła, że w tej sytuacji argumenty jej 
przeciwników, że nic się nie da zrobić w Gminie Mosina, mogą stać się faktem. Dlatego jeżeli 
nie będzie mogła liczyć na wzrost budżetu, z determinacją będzie poszukiwać środków 
pozabudżetowych, co według niej jest sprawą długofalową.  
Zauważyła także, że projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2003 został tak zredagowany,       
że aby komuś „dołożyć” środków finansowych, innym trzeba je „zabrać”. W związku z tym 
stwierdziła, że oprócz jednej, dwóch czy trzech niewielkich zmian kosmetycznych, za dużo       
z tym projektem budżetu nie można zrobić. Jej zdaniem najwięcej animozji budzi kwota      
180 tys. zł planowana na dotację celową dla KS 1920 Mosina. Kwota ta bowiem „rzuca się      
w oczy”, a kwestię zbyt wysokiej dotacji dla wyżej wymienionego klubu podnoszą ludzie, 
gdyż sportem i promocją gminy zajmuje się nie tylko KS 1920 Mosina. W związku z tym 
trzeba się tej pozycji  przyjrzeć i jeżeli radni uznają, że tak ma zostać, to tak zostanie. Poza 
tym kwota tej dotacji wyraźnie odbiega od innych, które „mówią” o podobnym 
rozwiązywaniu problemów. Przykładem na to jest działalność Chóru im. św. Cecylii, który 
koncertując również poza terenem Gminy Mosina i Województwa Wielkopolskiego,  pięknie 
promuje Mosinę, a tymczasem dotacja jaką ma on otrzymać w roku 2003 wyniesie 5 tys.zł. 
Zwróciła również uwagę radnych na dotacje kulturalne. Stwierdziła też, że kwoty 
przeznaczone w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, nie gwarantują w pełni 
kontynuacji inwestycji planowanych na przyszły rok, a jedynie, jak oszacowała, w 2/3.  
Jej zdaniem poważną sprawą jest spłata zaciągniętych przez Gminę Mosina kredytów. 
Zapoznała przy tym radnych z wykazem kredytów stałych spłacanych przez mosińską gminę 
od roku 1996, zwracając ich uwagę na kredyt, którego spłata rozpocznie się z dniem 21 lipca 
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2005 r. Powiadomiła, że będą to kwoty kwartalne w wysokości 1 miliona złotych, a takich 
spłat jeszcze w historii budżetu mosińskiego nie było. Wyjaśniła przy tym, iż są to kredyty 
zaciągnięte na realizację infrastruktury, ponieważ nie jest ona realizowana z oszczędności, 
czy ze środków pozabudżetowych. Za środki pozabudżetowe można uznać jedynie kredyt 
osiągnięty w Banku Ochrony Środowiska, jednak jest to zawsze kredyt i trzeba go spłacić. 
Zwróciła się także do radnych o porównanie wysokości obciążeń finansowych w budżecie 
Gminy Mosina spowodowanych spłatą kredytów obecnie i od roku 2005. Budżet Gminy 
Mosina na rok 2005, również obecnej kadencji, będzie „haczył” o te bardzo wysokie spłaty 
kredytu, które 4 miliony złotych rocznie, przy dochodach całego budżetu mosińskiej gminy  
w wysokości 27 milionów złotych. Wskazała także na kwotę 17 milionów złotych zadłużenia 
Gminy Mosina na dzień 20 listopada 2002, która stanowi więcej niż połowę całego jej 
budżetu. W związku z tym stwierdziła, że jeżeli radni zdecydują się na niskie podatki, to nie 
zadbają o interesy mosińskiej gminy.  
Następnie zaprezentowała radnym mapkę terenu Mosiny własności firmy „SWARZĘDZ 
MEBLE” i przypomniała, że Rada Miejska kadencji 1998-2002 podczas ostatniej swojej sesji, 
przyjęła uchwałę dotyczącą restrukturyzacji przedsiębiorstw, a co za tym idzie zdecydowała, 
iż również wyżej wymieniona firma zostanie jej poddana. W ten sposób została wyrażona 
przez nią zgoda, aby firma ta nie uregulowała zaległych podatków w wysokości około              
1 miliona złotych, w związku z czym obecnie nie można wystąpić do niej jakimikolwiek 
roszczeniami. Stwierdziła przy tym, że jest bardzo niezadowolona z takiego stanu rzeczy. 
Uznała również, że z firmą „SWARZĘDZ MEBLE” Gmina Mosina nie wiąże już na swoim 
terenie żadnych oczekiwań, gdyż nie będzie to już „żaden” zakład pracy dla Mosiny. 
Przedsiębiorstwo to bowiem bankrutuje i niedługo będzie ulegało likwidacji. W związku             
z całą tą sprawą 1 milion złotych nie wpłynie na konto Gminy Mosina, a była możliwość 
przejęcia przez nią budynków należących do wyżej wymienionej firmy. Tymczasem Rada 
Miejska w Mosinie kadencji 1998-2002 świadomie z tego zrezygnowała. Wyjaśniła też,         
że zgodnie z intencją ministra Kołodki założeniem ustawy restrukturyzacyjnej jest oddłużenie 
wszystkich podmiotów na terenie gminy. Natomiast nie podjęcie przez Radę Miejską uchwały 
dotyczącej restrukturyzacji przedsiębiorstw, nie powodowało żadnych następstw i nie 
zamykało drogi innym osobom do umorzenia zaległych podatków na rzecz Gminy Mosina, 
gdyż ma ona prawo umorzyć podatki każdej jednostce. Kto chciałby skorzystać z oddłużenia, 
mógłby decyzją Rady Miejskiej to uczynić. Stwierdziła także, że w ten sposób zamknięto 
Gminie Mosina drogę do przejęcia obiektów i terenu firmy „SWARZĘDZ MEBLE”,         
gdzie jako Burmistrz Gminy Mosina miała plany zlokalizowania elektrociepłowni, aquaparku 
i basenu, a także Zakładu Gospodarki Komunalnej, autobusów szkolnych, przedsiębiorstwa 
przewozowego. Poinformowała przy tym, że zgodnie z uzyskaną interpretacją prawną, 
uchwały dotyczącej restrukturyzacji przedsiębiorstw wstrzymać nie można, trzeba ją 
realizować. Powiadomiła również, że firma „SWARZĘDZ MEBLE” uzyskuje wpływy 
między innymi z wydzierżawienia komina sieci telefonii komórkowej, a mimo to podatków 
nie płaci. Uznała przy tym, że poprzednie władze samorządowe Gminy Mosina nie 
skorzystały z wszystkich możliwości proceduralnych, aby ściągnąć z wyżej wymienionej 
firmy zaległe należności. Tymczasem sprawa ta rzutuje na budżet Gminy Mosina, ponieważ 
środki finansowe do niego nie wpłyną i mosińska gmina w najbliższym czasie nie pozyska 
atrakcyjnego dla niej terenu.  
Kolejną sprawą mającą wpływ na budżet Gminy Mosina jest jej porozumienie z Polskimi 
Sieciami Elektroenergetycznymi O/Zachód. Poinformowała przy tym, że Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski skierował na jej ręce wniosek z dyżuru 
radnego, złożony przez wyżej wymienioną firmę. Powiadomiła również o spotkaniu, jakie 
odbyła z jej przedstawicielami - panem Tatarskim i panem Czajkowskim. Przedstawiła przy 
tym radnym trudności napotkane podczas kompletowaniu dokumentacji dotyczącej 
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porozumienia z  Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi O/Zachód. Następnie 
poinformowała, że dzierżawa autobusu zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, przez 
okres dwóch lat obciąży budżet mosińskiej gminy kwotą 53 tys. zł. Uznała przy tym,              
że korzystniejsza ekonomicznie dla Gminy Mosina byłaby w tym przypadku forma „leasing”. 
Wymieniła także koszt wydania albumu „Mosina. 700 lat”, który poniosły Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne O/Zachód, w wysokości 300 tys. zł. Przypomniała też, że w ramach 
porozumienia Gmina Mosina miała otrzymać komputery dla Szkoły Podstawowej                     
w Daszewicach, co znalazło się we wspomnianym wyżej wniosku z dyżuru radnego.             
Do tej pory jednak to zobowiązanie nie zostało zrealizowane, gdyż nie było postępów                
w negocjacjach na temat budowy czterotorowej drogi transformacyjnej przez tereny, które 
wcześniej zostały uzgodnione. Powiadomiła także, że w rozmowach z przedstawicielami 
wyżej wymienionej firmy, doszło do porozumienia, zgodnie z którym wcześniejsze 
uzgodnienia zostaną zatwierdzone częściowo, a daszewicka szkoła zostanie wyposażona         
w komputery. Stwierdziła przy tym, że jeśli Polskie Sieci Elektroenergetyczne O/Zachód nie 
wywiążą się z tego punktu porozumienia, Gmina Mosina będzie musiała sama zakupić 
komputery dla wyżej wymienionej placówki oświatowej, gdyż ich brak jest faktem 
wstydliwym. 
Następnym problemem mającym wpływ na budżet Gminy Mosina jest jej zdaniem remont 
Ośrodka Zdrowia w Mosinie, na który w tym roku mosińska gmina wydała 130-150 tys. zł. 
Poinformowała również, że  w przyszłym roku na remont tej samej, jednej tylko kondygnacji 
budynku Ośrodka Zdrowia, zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Mosina 600 tys. zł. 
Wyraziła przy tym zdziwienie, dlaczego nie znalazły się środki finansowe na drugą 
kondygnację i generalnie, dlaczego w ogóle podjęto decyzję o remoncie tego obiektu, skoro 
jego stan w ramach przeglądu oceniony został wcześniej jako dobry, za wyjątkiem decyzji 
Sanepidu dotyczących spraw kosmetycznych, takich jak malowania, wykładziny itp.               
W związku z tym stwierdziła, że mosińska gmina wyda na remont tego ośrodka zdrowia 
prawie 1 milion złotych, podczas gdy pogarsza się stan Izby Muzealnej. Remontowany jest 
więc obiekt, który nie musiał zostać wyremontowany, a tymczasem istnieje wiele pilniejszych 
zadań.  
Wyraziła też niezadowolenie z powodu przesunięcia referenta ds. promocji, kultury, sportu, 
rekreacji i kontaktów społecznych do pracy w Biurze Rady Miejskiej z dniem 15 listopada 
2002 r. Za kolejne problemy dotyczący budżetu Gminy Mosina Burmistrz Zofia Springer 
uznała również nie rozwiązaną sprawę mieszkań socjalnych i planowaną likwidację Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina. Poddała też w wątpliwość realizację 
wcześniejszych swoich planów dotyczących zwiększenia oferty szkół prowadzonych przez 
mosińską gminę, wobec bardzo oszczędnego potraktowania oświaty w projekcie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2003.  
W trakcie wystąpienia Burmistrza Zofii Springer na salę obrad przybył radny Stanisław Barć, 
tak więc odtąd w dalszych obradach brało udział już 19 radnych. 
 

a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie złożyli innych propozycji i uwag, prowadzący obrady 

Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję stawki podatku od budynków 
mieszkalnych lub ich części przedłożoną przez Burmistrza Gminy Mosina w wysokości       
0,43 zł/m². Za powyższą stawka opowiedziało się 2 radnych. Następnie przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję stawki podatku od budynków 
mieszkalnych lub ich części przedłożoną przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Klub 
Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w wysokości 0,40 zł/m². Za powyższą 
stawką opowiedziało się 17 radnych. W związku z tym Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
stawkę podatku od budynków mieszkalnych lub ich części w wysokości 0,40 zł/m². 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję stawki podatku 
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej, przedłożoną zarówno przez Burmistrza Gminy Mosina,                 
jak i Komisję Budżetu i Finansów oraz Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy 
Mosina” w tej samej wysokości, czyli 12,60 zł/m². Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
powyższą stawkę, gdyż opowiedziało się za nią 19 radnych. 
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski przedstawił propozycję stawki podatku        
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, przedłożoną zarówno 
przez Burmistrza Gminy Mosina, jak i Komisję Budżetu i Finansów oraz Klub Radnych 
„Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w tej samej wysokości - 8,06 zł/m². W związku            
z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, Rada Miejska przyjęła wyżej wymienioną 
stawkę podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przedstawił propozycję stawki podatku              
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zaproponowanej zarówno przez 
zarówno przez Burmistrza Gminy Mosina, jak i Komisję Budżetu i Finansów oraz Klub 
Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w tej samej wysokości - 3,46 zł/m².             
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, Rada Miejska przyjęła wyżej 
wymienioną stawkę podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych      
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski przedstawił propozycję stawki podatku 
od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, zaproponowanej zarówno 
przez Burmistrza Gminy Mosina, jak i Komisję Budżetu i Finansów oraz Klub Radnych 
„Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w tej samej wysokości - 4,60 zł/m². W związku         
z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, Rada Miejska przyjęła wyżej wymienioną 
stawkę podatku od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przedstawił propozycję stawki podatku od budowli 
zaproponowanej zarówno przez Burmistrza Gminy Mosina, jak i Komisję Budżetu                    
i Finansów oraz Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w tej samej 
wysokości - 2% ich wartości. W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, Rada 
Miejska przyjęła wyżej wymienioną stawkę podatku od budowli. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję stawki 
podatku od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków przedłożoną przez 
Burmistrza Gminy Mosina w wysokości 0,47 zł/m². Żaden z radnych nie opowiedział się za tą 
propozycją. Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie 
propozycję stawki podatku od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
przedłożoną przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Klub Radnych „Koalicja Samorządowa 
Gminy Mosina” w wysokości 0,39 zł/m². Za powyższą stawką opowiedziało się 19 radnych. 
W związku z tym Rada Miejska w Mosinie przyjęła stawkę podatku od powierzchni gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,39 zł/m². 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję stawki 
podatku od powierzchni gruntów pozostałych przedłożoną przez Burmistrza Gminy Mosina    
w wysokości 0,15 zł/m². Żaden z radnych nie opowiedział się za tą propozycją. Następnie 
prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję stawki podatku 
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od powierzchni gruntów pozostałych przedłożoną przez Komisję Budżetu i Finansów          
oraz Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w wysokości 0,10 zł/m².           
Za powyższą stawką opowiedziało się 19 radnych. W związku z tym Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła stawkę podatku od powierzchni gruntów pozostałych w wysokości 0,10 zł/m². 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przedstawił jednomyślną propozycję Burmistrza 
Gminy Mosina oraz Komisji Budżetu i Finansów, a także Klubu Radnych „Koalicja 
Samorządowa Gminy Mosina”, stawki podatku od powierzchni gruntów pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 3,38 zł za 1 ha. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, Rada Miejska przyjęła wyżej 
wymienioną stawkę tego podatku. 
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski odczytał projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 z przyjętymi przez Radę Miejską 
stawkami i poddał ją pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr III/18/02 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) obniżenie ceny 1 q żyta dla celów podatku rolnego (uchwała), 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że w sprawie obniżenia 

ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003 wpłynęły dwie propozycje. Burmistrz 
Zofia Springer zaproponowała, aby obniżyć tę kwotę o 5,19 zł, w związku z czym cena 1 q 
żyta używana do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mosina wynosiłaby 32,00 zł. 
Komisja Budżetu i Finansów, a także Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” 
zaproponowały, aby cenę 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003 obniżyć o 6,85 zł,  
w związku z czym wynosiłaby ona 30,34 zł i nie zwiększałaby obciążeń dla rolników.            
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań oraz innych propozycji, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał obie propozycje stawek pod głosowanie. Za obniżeniem 
ceny 1 q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003 do kwoty 30,34 zł opowiedziało się        
17 radnych. Za obniżeniem ceny 1 q żyta celów podatku rolnego na rok 2003 do kwoty      
32,00 zł opowiedziało się 2 radnych. W związku z tym Rada Miejska w Mosinie postanowiła 
obniżyć cenę 1 q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003 do kwoty 30,34 zł. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/19/02 w powyższej sprawie              
17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego 
(uchwała), 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiedział, że w sprawie obniżenia ceny     
1 m³ drewna dla celów podatku leśnego na rok 2003 wpłynęły dwie propozycje. Burmistrz 
Zofia Springer zaproponowała, aby nie obniżać stawki zaproponowanej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego i utrzymać ją w kwocie 111,21 zł/m³. Natomiast Komisja 
Budżetu i Finansów zaproponowała, aby cenę 1 m³ drewna dla celów podatku leśnego na rok 
2003 obniżyć o 3,21 zł, w związku z czym wynosiłaby ona 108,00 zł. Powiadomił przy tym, 
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie uzasadnia swoją propozycję      
z jednej strony nieznacznym ubytkiem w dochodach gminy zamykającym się w kwocie około 
2 tys. zł, a z drugiej strony wolą współpracy z nadleśnictwami z terenu Gminy Mosina. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, jaki będzie skutek finansowy obniżenia ceny 
1 m³ drewna dla celów podatku leśnego na rok 2003 do wyżej wymienionej kwoty.  
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Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że taka obniżka oznacza mniejszy 
wpływ do budżetu Gminy Mosina o kwotę 1700 - 1800 zł.  
W związku z tym, że radni nie mieli innych pytań i propozycji, w wyniku przeprowadzonego 
głosowania Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za” opowiedziała się      
za obniżeniem ceny 1 m³  dla celów podatku leśnego na rok 2003  do kwoty 108,00 zł.  
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 m³  drewna dla celów podatku leśnego na rok 2003.         
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/20/02 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 19 głosami ,,za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu                  

i Finansów pozytywnie zaopiniowała propozycję stawek podatku od środków transportu         
na rok 2003, zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie 
ustalenia wyżej wymienionych stawek.  
W związku z tym, że radni nie mieli żadnych pytań i innych propozycji, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2003. W jego wyniku Rada Miejska          
w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/21/02 w powyższej sprawie 18 głosami „za”                     
przy 1 głosie „wstrzymującym się”.        
 Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

e) stawki podatku od posiadania psów (uchwała), 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że propozycje stawki 

podatku od posiadania psów na rok 2003 przedłożone przez Burmistrza Gminy Mosina       
oraz Komisję Budżetu i Finansów są jednobrzmiące – w wysokości 5 zł od jednego psa,        
przy czym stawka maksymalna wynosi 50 zł. Przypomniał też, że w ubiegłym roku podatek 
ten na terenie Gminy Mosina wynosił 3 zł.  
W związku z tym, że radni nie mieli żadnych pytań i innych propozycji, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawki podatku od posiadania psów na rok 2003. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr III/22/02 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”.   
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

f) stawki opłaty targowej (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że do Rady Miejskiej               

w Mosinie wpłynęły dwie propozycje dotyczące ustalenia stawek opłaty targowej                   
na rok 2003. Burmistrz Gminy Mosina proponuje bowiem podnieść wyżej wymienione 
stawki w stosunku do roku 2002 o 10 %, natomiast Komisja Budżetu i Finansów proponuje 
pozostawić je na tym samym poziomie, podobnie jak w przypadku innych podatków 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  
Radny Zygmunt Niemczewski oświadczył, że Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe 
Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem” proponuje niewielkie zmiany stawek opłaty 
targowej na rok 2003 w stosunku do propozycji przedłożonych przez Komisję Budżetu             
i Finansów w celu zaokrąglenia poszczególnych kwot. Proponowane zmiany dotyczą 
wysokości dziennej stawki: od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym z 11,70 zł           
na 12,00 zł, od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego z 9,10 zł na 9,00 zł, od sprzedaży 
z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka z 2,50 zł na 2,00 zł, od sprzedaży                     
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z samochodu osobowego i przyczepy lub wozu konnego z 11,70 zł na 12,00 zł, od sprzedaży 
z samochodu dostawczego i przyczepy lub ciągnika rolniczego z przyczepą z 16,10 zł             
na 16,00 zł, od sprzedaży z samochodu ciężarowego z 34,30 zł na 34,00 zł. Zwrócił się przy 
tym o wyjaśnienie, kto ustala stawki opłaty targowej za rezerwację straganu krytego               
na targowisku.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby najpierw Rada Miejska         
w  Mosinie zajęła się stawkami opłaty targowej na rok 2003, a potem ewentualnie, radny 
Zygmunt Niemczewski otrzyma odpowiedź na zadane pytanie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i propozycji, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie 3 propozycje, jakie w sprawie stawek opłaty 
targowej na rok 2003 zostały przedłożone Radzie Miejskiej.  W ich wyniku za dzienną stawką 
opłaty targowej od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym, zaproponowaną przez 
Burmistrza Gminy Mosina w wysokości 13,00 zł nie opowiedział się żaden radny, za dzienną 
stawką opłaty targowej od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym, zaproponowaną 
przez Komisję Budżetu i Finansów w wysokości 11,70 zł opowiedziało się 7 radnych,              
a za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym 
zaproponowaną przez Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczypospolita 
Mosińska Naszym Dobrem” w wysokości 12,00 zł opowiedziało się 11 radnych. 1 radny nie 
wziął udziału w tych głosowaniach. W ten sposób Rada Miejska przyjęła dzienną  stawkę 
opłaty targowej od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym w wysokości 12,00 zł.   
Za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego, 
zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina w wysokości 10,00 zł nie opowiedział się 
żaden radny, natomiast za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z własnego straganu 
przewoźnego, zaproponowaną przez Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe 
Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem” w wysokości 9,00 zł opowiedziało się               
18 radnych. 1 radny nie wziął udziału w tych głosowaniach. W ten sposób Rada Miejska 
przyjęła dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego           
w wysokości 9,00 zł.  
Za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika             
lub koszyka, zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina w wysokości 3,00 zł nie 
opowiedział się żaden radny, za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z ręki i wózka 
ręcznego, pojemnika lub koszyka, zaproponowaną przez Komisję Budżetu i Finansów              
w wysokości 2,50 zł opowiedziało się 2 radnych, a za dzienną stawką opłaty targowej            
od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka zaproponowaną przez Klub 
Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem”              
w wysokości 2,00 zł opowiedziało się 17 radnych. W ten sposób Rada Miejska przyjęła 
dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka 
w wysokości 2,00 zł. 
Za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu osobowego i przyczepy          
lub wozu konnego, zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina w wysokości 13,00 zł 
nie opowiedział się żaden radny, za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży                      
z samochodu osobowego i przyczepy lub wozu konnego, zaproponowaną przez Komisję 
Budżetu i Finansów w wysokości 11,70 zł opowiedziało się 5 radnych, natomiast za dzienną 
stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu osobowego i przyczepy lub wozu 
konnego, zaproponowaną przez Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczypospolita 
Mosińska Naszym Dobrem” w wysokości 12,00 zł opowiedziało się 14 radnych. W ten 
sposób Rada Miejska przyjęła dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży z samochodu 
osobowego i przyczepy lub wozu konnego w wysokości 12,00 zł. 
Za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu dostawczego i przyczepy         
lub ciągnika rolniczego z przyczepą, zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina             
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w wysokości 18,00 zł nie opowiedział się żaden radny, za dzienną stawką opłaty targowej       
od sprzedaży z samochodu dostawczego i przyczepy lub ciągnika rolniczego z przyczepą, 
zaproponowaną przez Komisję Budżetu i Finansów w wysokości 16,10 zł opowiedział się        
1 radny, natomiast za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu 
dostawczego i przyczepy lub ciągnika rolniczego, zaproponowaną przez Klub Radnych 
„Porozumienie Samorządowe Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem” w wysokości 
16,00 zł opowiedziało się 18 radnych. W ten sposób Rada Miejska przyjęła dzienną stawkę 
opłaty targowej od sprzedaży z samochodu dostawczego i przyczepy lub ciągnika rolniczego 
z przyczepą w wysokości 18,00 zł. 
Za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu ciężarowego, zaproponowaną 
przez Burmistrza Gminy Mosina w wysokości 38,00 zł nie opowiedział się żaden radny,         
za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu ciężarowego, zaproponowaną 
przez Komisję Budżetu i Finansów w wysokości 34,30 zł opowiedział się 1 radny, natomiast 
za dzienną stawką opłaty targowej od sprzedaży z samochodu ciężarowego zaproponowaną 
przez Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczypospolita Mosińska Naszym 
Dobrem” w wysokości 34,00 zł. opowiedziało się 18 radnych. W ten sposób Rada Miejska 
przyjęła dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży z samochodu ciężarowego                     
w wysokości 34,00 zł. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że w projekcie uchwały               
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2003, należy uzupełnić zapis o termin       
dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na przekazanie pobranej opłaty targowej              
w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie. Powiadomił przy tym, że Komisja Budżetu 
i Finansów proponuje, aby termin ten wyniósł 4 dni.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i innych propozycji, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał powyższą propozycję pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła proponowany termin 4 dni jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie proponowaną 
stawkę wynagrodzenia za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w wysokości       
5% pobranych kwot opłaty targowej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wyżej 
wymienioną stawkę jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
opłaty targowej na rok 2003 z przegłosowanymi wcześniej wysokościami poszczególnych 
stawek. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/23/02 w powyższej 
sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Zmiana charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny na terenie wsi    

Mieczewo (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że ustawa                        

o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie daje rolnikom możliwość złożenia wniosku  
o zmianę charakteru użytkowania gruntu. Wniosek taki złożył rolnik ze wsi Mieczewo,             
a zadaniem Rady Miejskiej w Mosinie jest jego akceptacja lub odrzucenie. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
procedurę prawną towarzyszącą zmianie charakteru użytkowania gruntu, a także szczegóły 
dotyczące złożonego do zaopiniowania przez Radę Miejską w Mosznie wniosku. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,        
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie podczas posiedzenia w dniu         
3 grudnia jednogłośnie poparła wniosek rolnika z Mieczewa.  
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W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany charakteru 
użytkowania gruntu z rolnego na leśny na terenie wsi Mieczewo. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/24/02 w powyższej sprawie jednogłośnie,         
czyli 19 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Nadanie nazwy ulicy we wsi Mieczewo (uchwała).  

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że nowe podziały gruntów 
we wsi Mieczewo spowodowały powstanie nowej ulicy. W związku z tym Rada Sołecka wsi 
Mieczewo prosi o nadanie jej nazwy „Kamionecka”. 
Elżbieta Jędrzejczak z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła 
uzasadnienie do wniosku o nadanie nazwy nowej ulicy, złożonego przez Radę Sołecką wsi 
Mieczewo w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Powiadomiła również, że wyżej wymieniony 
wniosek został skierowany do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej w Mosinie, która zaopiniowała go pozytywnie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy we wsi Mieczewo. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła          
Uchwałę nr III/25/02 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Uchylenie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego   

   „Centrum Zagospodarowania Odpadów”(uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że w dniu 3 grudnia br. 
Burmistrz Zofia Springer złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie uchylenia  uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów”.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  przypomniał 
genezę, a także założenia i plany Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
Odpadów” w zakresie wspólnych działań na rzecz segregacji i utylizacji śmieci. Przedstawił 
również korzyści dla Gminy Mosina, płynące ze współuczestnictwa w wyżej wymienionym 
związku. Wyjaśnił, że uchwała w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów” musi zostać uchylona ze względów proceduralnych.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów”.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/26/02 jednogłośnie,          
czyli 19 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Wynagrodzenie dla Burmistrza Gminy Mosina (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że zgodnie z obowiązującą 
ustawą o samorządzie gminnym, ustalenie wynagrodzenia burmistrza leży w wyłącznej 
kompetencji Rady Miejskiej. Stwierdził również, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
wysokość wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina, zostanie uchwalona podczas III sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. Zwrócił przy tym uwagę, że po raz pierwszy w swej historii Rada 
Miejska w Mosinie będzie ustalała wynagrodzenia dla burmistrza wybranego w wyborach 
powszechnych, posiadającego bezpośredni mandat społeczności gminy i któremu obecna 
ustawa o samorządzie gminnym daje duże uprawnienia. W ślad za tym „idą” jednak 
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obowiązki i odpowiedzialność. W związku z tym zwrócił się do radnych o roztropność              
i rozwagę w dyskusji oraz propozycjach wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy 
Mosina. Powiadomił też, że rokowania związane z wyżej wymienionym wynagrodzeniem 
muszą się zakończyć akceptacją burmistrza przedłożonej mu propozycji. Następnie 
poinformował, że do Rady Miejskiej w Mosznie wpłynęły 4 propozycje wysokości 
wynagrodzenia dla Burmistrza Zofii Springer. Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe 
Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem” zaproponował, aby miesięczne wynagrodzenie 
dla Burmistrza wynosiło 9 733,00 zł brutto. Pismo w powyższej sprawie z dnia 10 grudnia 
2002 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Budżetu i Finansów 
zaproponowała, aby miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza wynosiło 8.430,00 zł brutto. 
Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” zaproponował, aby miesięczne 
wynagrodzenie dla Burmistrza wynosiło 8.085,00 zł brutto. Pismo w powyższej sprawie           
z dnia 9 grudnia 2002 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. Klub Radnych                
„SLD-SD-UP” zaproponował, aby miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza wynosiło       
7.557,50 zł brutto. Pismo w powyższej sprawie z dnia 11 grudnia 2002 r. stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. Powiadomił także, że poprzedni Burmistrz został powołany w lutym 
1993 roku, a pierwszą propozycję wynagrodzenia, zgodnie z najwyższą grupą zaszeregowania 
otrzymał uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 grudnia 1994 roku, czyli mniej więcej 
po dwóch latach pracy. Stwierdził również, że z uwagi na absencję radnego Zygmunta 
Niemczewskiego - przewodniczącego Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe 
Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem” na spotkaniu przewodniczących klubów 
radnych, nie udało się wypracować  wspólnej propozycji procedury, w jakiej mają przebiegać 
obrady w dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w jej 12 punkcie - wynagrodzenie         
dla Burmistrza Gminy Mosina. W związku z tym zwrócił się do radnych o propozycje                
w wyżej wymienionej sprawie.  
Radny Zygmunt Niemczewski oświadczył, że Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe 
Rzeczypospolita Mosińska Naszym Dobrem” wycofuje swoją wcześniejszą propozycję 
miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza i popiera propozycję złożoną przez Komisję 
Budżetu i Finansów.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, żeby z dyskusji na temat 
wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina wyłączyć dwie pozycje: dodatek funkcyjny,      
który we wszystkich propozycjach jest w kwocie maksymalnej - 1.775,00 zł brutto,             
czyli 250% najniższego wynagrodzenia, a także dodatek za wysługę lat, ponieważ jest on 
pochodną od podstawy wynagrodzenia. Następnie poinformował, że we wszystkich 
złożonych propozycjach wynagrodzenie zasadnicze proponowane jest według najwyższej,  
21-ej grupy zaszeregowania, ale proponowane kwoty są zróżnicowane, różne są także 
propozycje dodatku specjalnego, a wynoszą one 20, 30 i 40 % od łącznego wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że informacja podana przez przewodniczącego obrad 
Przemysława Pniewskiego nie jest zupełnie ścisła, gdyż w dniu 29 października 1992 roku, 
Rada Miejska przyznała Burmistrzowi Janowi Kałuzińskiemu wynagrodzenie zasadnicze        
w kategorii dwudziestej, kiedy Gmina Mosina miała inną liczbę mieszkańców i wówczas była 
to najwyższa kategoria zaszeregowania.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę radnemu Jackowi Rogalce,         
że  pytanie Komisji Budżetu i Finansów dotyczyło wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza, 
który został powołany w lutym 1993 roku. Tak więc uchwała z 29 października 1992 roku 
dotyczyła innej osoby. 
Radny Tomasz Żak zgłosił wniosek o głosowanie łącznej sumy kolejnych propozycji 
wynagrodzenia dla Burmistrza, bez rozbicia na jego części składowe.  
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Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał wniosek radnego Tomasza Żaka               
pod głosowanie. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek, aby głosowanie 
odbywało się nad łączną kwotą poszczególnych propozycji wynagrodzenia dla Burmistrza, 
jednogłośnie – 19 głosami „za”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję Komisji 
Budżetu i Finansów, aby miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza wynosiło 8.430,00 zł 
brutto. Za wyżej wymienioną propozycją opowiedziało się 11 radnych. Następnie prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję Klubu Radnych „Koalicja 
Samorządowa Gminy Mosina”, aby miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza wynosiło 
8.085,00 zł brutto. Za wyżej wymienioną propozycją opowiedziało się 8 radnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał też pod głosowanie propozycję Klubu 
Radnych „SLD-SD-UP”, aby miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza wynosiło 7.557,50 zł 
brutto. Za wyżej wymienioną propozycją nie opowiedział się żaden radny. W ten sposób, 
Rada Miejska w Mosinie postanowiła, że miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Gminy 
Mosina będzie wynosić 8.430,00 zł brutto. Następnie prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski powiadomił, że w skład wyżej wymienionego wynagrodzenia wchodzi miesięczne 
wynagrodzenie zasadnicze według XXI kategorii zaszeregowania w kwocie 4.500,00 zł, 
dodatek funkcyjny według stawki 9 w wysokości 250% najniższego wynagrodzenia, 
określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatek                     
za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek 
specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję 
miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym 
prywatnym do celów służbowych w  wysokości 300 km. W jego wyniku Rada Miejska            
w Mosinie ustaliła wyżej wymieniony limit w wysokości 300 km jednogłośnie,                    
czyli 19 głosami „za”.   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły dwa 
wnioski dotyczące terminu obowiązywania dodatku specjalnego do wynagrodzenia               
dla Burmistrza. Następnie poddał pod głosowanie wniosek, aby dodatek specjalny                  
do wynagrodzenia dla Burmistrza obowiązywał do 30 kwietnia 2003 roku. W jego wyniku       
za wnioskiem tym opowiedziało się 11 radnych. Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
poddał też pod głosowanie wniosek, aby dodatek specjalny do wynagrodzenia dla Burmistrza 
obowiązywał do 31 października 2003 roku. W jego wyniku za wnioskiem tym       
opowiedziało się 7 radnych. 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. W ten sposób Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła termin obowiązywania dodatku specjalnego do wynagrodzenia 
dla Burmistrza do 30 kwietnia 2003 roku.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.         
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/27/02 jednogłośnie                 
– 19 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Zofii 
Springer, czy przyjmuje warunki płacy, określone w wyżej wymienionej uchwale.  
Burmistrz Zofia Springer podziękowała Radzie Miejskiej w Mosinie za podjęcie uchwały        
w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza. Wyraziła przy tym przekonanie, że wolą Rady 
Miejskiej warunki te zostały jej przyznane na okres próbny. Zapewniła też, że będzie się 
starała jak najlepiej pełnić funkcję Burmistrza.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski pogratulował Burmistrz Zofii Springer zaufania, 
jakim obdarzyli ją radni i życzył jej dobrej współpracy z Radą Miejską w Mosinie.    
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do punktu 13. – Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z Regulaminem 

Rady Miejskiej w Mosinie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Miejska       
na wniosek tejże komisji stałej. Poinformował przy tym, że Komisja Rewizyjna na swoim 
posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2002 r., jednogłośnie wybrała radnego Stanisława Barcia          
na kandydata do pełnienia funkcji przewodniczącego tejże komisji. Tym samym Komisja 
Rewizyjna wnioskuje do Rady Miejskiej o zaakceptowanie tej propozycji.  
Radna Dorota Domagała zwróciła uwagę, że w słowo „wybór” figurujące w przytaczanym 
przez przewodniczącego obrad Przemysława Pniewskiego zapisie powinno być zastąpione 
słowem „zatwierdzenie”.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że w takiej sytuacji Rada Miejska w Mosinie nie ma 
wyboru.  
Radca Prawny Roman Hojan poinformował, iż mimo, że Rada Miejska w Mosinie nie ma 
możliwości zmiany kandydatury to jest to wybór, z zastrzeżeniem że jeżeli Rada Miejska nie 
dokona wyboru zaproponowanego przez Komisję Rewizyjną kandydata, to wyżej 
wymieniona komisja stała będzie musiała ponownie wysunąć innego kandydata na to 
stanowisko.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr III/28/02 w powyższej sprawie 16 głosami „za”,      
przy 3 głosach „wstrzymujących się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Informacja burmistrza o bieżących sprawach gminy. 

Burmistrz Zofia Springer omówiła okolicznościowe uroczystości, w jakich  
uczestniczyła w ostatnim czasie. Poinformowała też o odbytych spotkaniach: z Radą 
Artystyczną Galerii, z Markiem Dudkiem - kierownikiem Hali Sportowej „Jedynka”, z panem 
Łakomcem - prezesem Parku Krajobrazowego w Rogalinie, z kierownikiem kruszarni            
gruzu na temat utwardzania dróg, a także o odbytym szkoleniu dotyczącym pracy 
samorządowca w Dymaczewie. Zrelacjonowała także rozmowę z likwidatorem „Barwy” 
panem Klorkiem, oceniając tę  sprawę jako złożoną, gdyż teren ten jest własnością 
prywatnych osób: 3 osób i pewnej rodziny. Zapowiedziała przy tym, że przeprowadzi 
rozmowę z panią mecenas Wójciak z Mosiny, pośrednikiem pomiędzy likwidatorem                 
a właścicielami, w sprawie przyspieszenia procedury likwidacji i zahamowania procesu 
niszczenia i dewastacji obiektów.   
Powiadomiła także o planowanym spotkaniu z nauczycielami Szkoły Podstawowej                  
w Krosinku i rodzicami uczniów, w celu ostatecznego wyjaśnienia sprawy byłego dyrektora 
tej placówki oświatowej. Wyraziła przy tym opinię, iż sprawa ta nie została do końca 
załatwiona tak jak być powinna, ponieważ ani rodzice, ani nauczyciele nie zostali właściwie 
poinformowani na temat rozwiązania tego problemu, o którym jednak mówić bliżej obecnie 
nie będzie, gdyż sądzi, że wszyscy wiedzą o co chodzi.  
Poinformowała również o odbytym spotkaniu ze wspólnotą mieszkaniową z Rogalina, która 
boryka się z problemami dojazdu, oświetlenia osiedla, uwłaszczenia się na mieszkaniach, 
kotłowni oraz z pracownikami Urzędu Miejskiego prowadzącymi inwestycję modernizacji        
i remontu Mosińskiego Ośrodka Zdrowia. 
Burmistrz Zofia Springer przypomniała, że na każdym spotkaniu przedwyborczym poruszała 
problem pracy Mosińskiego Ośrodka Kultury i oczekiwań dotyczących rozszerzenia jego 
oferty na terenie miasta i wsi. Uznała przy tym, że jest to trudny problem do rozwiązania. 
Stwierdziła też, iż Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Andrzej Kasprzyk też musi bardzo 
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chcieć ten problem rozwiązać. Następnie wymieniła wszystkich pracowników wyżej 
wymienionej placówki wykazując, że na 10 pracowniczych etatów, tylko 1 przewidziany jest 
do „faktycznej” pracy z dziećmi. Wyraziła także pogląd, że w Mosińskim Ośrodku Kultury 
jest za dużo administracyjnej obsługi i te proporcje muszą się zmienić. Zwróciła się przy tym 
z prośbą, aby radni nie odebrali powyższej wypowiedzi jako chęci odebrania pracy 
Dyrektorowi Mosińskiego Ośrodka Kultury Andrzejowi Kasprzykowi, ale jako stwierdzenie 
stanu faktycznego. Jeśli bowiem Mosiński Ośrodek Kultury ma stać się centrum kultury         
dla miasta i wsi, pewne przegrupowania obowiązków jego pracowników muszą nastąpić. Jest 
to problem trudny, ale postara się go rozwiązać. Stwierdziła również, że utrzymujący się 
przez tyle lat charakter działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury jej się nie podoba                 
i wyraziła przypuszczenie, że radnym także się on nie podoba, w związku z czym liczy           
na wspólne działania w kierunku zmian w tej placówce.  
Poinformowała też, że liczba dzieci w wieku przedszkolnym w Czapurach wynosi 37,           
we Wiórku - 20, w Daszewicach - 48, w Rogalinku - 60, w Rogalinie, który ma przedszkole 
„zerówkę” - 36, natomiast w pozostałych wsiach są to ilości symboliczne od 4 do 9. Wyraziła 
przy tym przekonanie, że problem ten trzeba rozwiązać. Powiadomiła także, iż zaczęła 
przyglądać się prywatyzacji przedszkoli w Puszczykowie, gdyż przyjęte tam rozwiązanie 
uważa za ekonomiczniejsze. Oczekiwania mieszkańców wyżej wymienionych wsi utworzenia 
przedszkola na terenach zawarciańskich Gminy Mosina uznała za słuszne. Dzieci bowiem 
powinny mieć możliwość przebywania w grupie i pod opieką osób, które prowadziłyby 
stymulację rozwoju w wieku przedszkolnym.  
Poinformowała również o trwających pół dnia rozmowach z sąsiadem Gminy Mosina 
Burmistrzem Miasta Puszczykowa Januszem Napierałą, które dotyczyły współpracy obu 
gmin, będącymi „naczyniami połączonymi” w formie rozwiązań komunikacyjnych, 
ściekowych, związanych z opieką zawodowej straży pożarnej. Oświadczyła przy tym,              
że Gmina Mosina zmierza do rozwiązań systemowych w wypełnianiu wzajemnych 
zobowiązań. Rozmowy z Burmistrzem Puszczykowa Januszem Napierałą określiła jako 
konstruktywne, z perspektywą porozumienia. Przypomniała też problem nierozliczenia              
z Miastem Puszczykowem budowy oczyszczalni, którego rozwiązanie obie strony rozmów 
uznały za warunek dobrej współpracy. Wyraziła przy tym pogląd, że Burmistrz Miasta 
Puszczykowa Janusz Napierała ma świadomość, iż Gmina Mosina oczekuje spłaty należności 
w formie gotówkowej, a nie wykonanej inwestycji. Powiadomiła także, iż obecnie Urząd 
Miejski w Mosinie przygotowuje wszystkie dokumenty, które powinny towarzyszyć temu 
obciążeniu finansowemu w wysokości 1.600.000,00 zł. Wyraziła również przypuszczenie,         
iż Burmistrz Miasta Puszczykowa Janusz Napierała poinformuje Gminę Mosina o braku 
zaplanowanych środków w budżecie Miasta Puszczykowa, jednak ona ma nadzieję, że uda się 
to załatwić, choć może nie od razu, gdyż z pewnością Miasto Puszczykowo skieruje prośbę       
o rozłożenie spłaty długu na raty. Stwierdziła też, że gdyby poprzednia Rada Miejska                
i poprzedni Zarząd Miejski w powyższej sprawie rozmawiali wcześniej stanowczo, wyniki 
byłyby może inne. Poinformowała także o „Zbiorze prawa samorządowego”, zakupionym        
w cenie 4 zł, który przekazuje radnym w formie prezentu. 
Radny Jacek Rogalka zasugerował, aby w trakcie zawierania porozumienia końcowego             
z Burmistrzem Miasta Puszczykowa Januszem Napierałą, „ochronić” interes Gminy Mosina 
naliczeniem odsetek ze względu na wydłużony czas spłaty.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że kwota 1.600.000,00 zł ma już doliczone odsetki. 
Radny Jacek Rogalka zapewnił, że zdaje sobie z tego sprawę, ale miał na myśli dalszy czas 
oczekiwania na ostateczną spłatę długu. 
Radny Jacek Bąkowski zgłosił wniosek, aby Galeria Miejska w Mosinie, która powinna być 
dostępna dla ludzi wolnym od pracy czasie, była otwarta w sobotę, w niedzielę,                        
a przynajmniej w piątek, w godzinach wieczornych.  
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Radna Krystyna Sakwa - Jakubowska zwróciła uwagę na  pięknie oświetlony rynek                  
w Mosinie i zapytała, czy również dla wsi przewidziane są jakieś „światełka” , bo pytają o to 
mieszkańcy.  
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że ma świadomość takiego zapotrzebowania,                 
ale od czegoś trzeba zacząć. Poinformowała przy tym, że zakupione oświetlenie jest już 
własnością Gminy Mosina, a w przyszłym roku zostaną dokupione kolejne takie elementy. 
Wówczas poczynione zostaną starania, aby w poszczególnych wsiach pojawiły się jakieś 
ciekawsze akcenty świąteczne. Powiadomiła też, że koszt dekoracyjnego oświetlenia         
Placu 20 Października w Mosinie, który wynosi 15 tys. zł, został pokryty ze środków 
finansowych przeznaczonych na  „Biuletyn Mosiński”, który nie ukazał się przez miesiąc      
czy dwa. Miesięczny koszt jego wydawania wynosił bowiem około 8 tys. zł, a czasami 
więcej. Stwierdziła przy tym, że nie wydanie jednego numeru „Biuletynu Mosińskiego” 
pozwoliło już tyle zaoszczędzić, trochę też pieniędzy znajdowało się na koncie Gminy 
Mosina. Zapewniła także, że w tej chwili nie chce się pomylić, ale wszystko się zgadza. 
Poinformowała również, iż firma energetyczna, która ma swoją filię w Mosinie, zajmuje się 
wypożyczaniem dekoracji i dekorowaniem miast. Ofertę tej firmy uznała za ciekawą, jednak 
ona zdecydowała się na zakup dekoracji, tak, aby stanowiła ona własność Gminy Mosina. 
Powiadomiła też, że przedstawiona jej została praca dyplomowa na temat wizji 
architektonicznej mosińskiej starówki i zapowiedziała, że po wnikliwym zapoznaniu się z tym 
dokumentem i ewentualnym uznaniu jego wartości, zaprezentuje go Radzie Miejskiej,              
o ile wyrazi na to zgodę autorka projektu.  
Radny Marian Sobecki poinformował, że do niego przychodzą wyborcy niezadowoleni           
ze stanu prowadzonych inwestycji. Zaproponował przy tym, aby mieszkańcy ulicy, na której 
prowadzone są prace mieli możliwość bezpośredniego, telefonicznego kontaktowania się         
z kierownikiem lub osobą nadzorującą prace, gdyż wówczas nie musieliby już zgłaszać 
nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie.  
Następnie zaprezentował walory rozgrywek halowej piłki nożnej w Mosinie jako sportu 
masowego i opowiedział się za jego wsparciem finansowym ze strony Gminy Mosina.  
Powiadomił też, że w KS 1920 Mosina pracował 6 lat i był współautorem jego awansu, 
doprowadzając zespół piłkarski do IV ligi i w związku z tym jest gotowy przedstawić 
szczegóły dotyczące funkcjonowania powyższego klubu. Następnie zwrócił się z prośbą,       
aby nie przekreślać od razu kwoty dotacji w wysokości 180 tys. zł na ten klub, gdyż jego 
zdaniem problem leży w przeznaczeniu przekazywanych środków finansowych,                        
a także w kontroli ich wydatkowania. Oświadczył przy tym, że odszedł z KS 1920 Mosina, 
gdyż nie mógł się pogodzić z „najemną armią” piłkarzy ściąganych z różnych miejsc, podczas 
gdy klub dysponował swoimi wychowankami, z których nikt nie potrafił skorzystać. Zgłosił 
także postulat, aby w drużynie seniorów grali mieszkańcy Gminy Mosina i aby przeznaczyć 
pewne środki na szkolenie młodzieży. 
Radny Marek Klemens  stwierdził, że wyczuwa w głosie Burmistrza Zofii Springer               
bez przerwy pewne obawy, chociażby przed chwilą w sytuacji, kiedy Rada Miejska przyznała 
jej pensję. Oświadczył przy tym, iż nie wie z czym to jest związane i chce, aby Burmistrz 
Zofia Springer mogła pracować w normalnych warunkach, bez stresów i ciągłych obaw.  
Stwierdził też, że jeżeli ma ona jakieś obawy to powinna powiedzieć, kto jej przeszkadza,         
gdyż Rada Miejska powinna to wiedzieć. Wyraził także pogląd, że burmistrza ocenia się po 
pracy, dlatego dopiero po jakimś czasie będzie można ocenić pracę Burmistrza Zofii Springer. 
Jego zdaniem ma ona dosyć problemów, czy trudności i nie powinny do tego dochodzić 
dodatkowe obawy, które on wyczuwa. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował o odbywających się już spotkaniach 
z mieszkańcami ulic Słowackiego i Kilińskiego w Mosinie, na których przedstawiane są 
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problemy techniczne. Zapowiedział również, że będą organizowane takie spotkania 
wyprzedzające inwestycje i w trakcie ich realizacji.  
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że również nie jest zadowolona z nadzorów 
inwestorskich, czego przykładem jest ul. Poznańska, na której nierówności wyczuwalne są 
podczas jazdy samochodem, a także studzienkę ściekową na Placu 20 Października                  
w Mosinie, zlokalizowaną naprzeciw sklepu „Mariola”, na narożniku ul. Niezłomnych. 
Oświadczyła przy tym, że myśli o zmianie inspektorów nadzoru, gdyż nie spełniają oni jej 
oczekiwań.  
Zwróciła się także do Komisji Rewizyjnej z prośbą o zbadanie sposobu wydawania dotacji       
z budżetu Gminy Mosina przez KS 1920 Mosina. Zapewniła przy tym, że chciałaby,            
aby wszyscy dostali 180 tys. zł dotacji. Oświadczyła także, że nie chce zabierać pieniędzy 
wyżej wymienionemu klubowi, należy zadowolić jednak wszystkie pracujące na terenie 
Gminy Mosina organizacje, a wtedy trzeba dokonać jakichś zmian. 
Stwierdziła również, że niechętnie odpowiada na pytanie radnego Marka Klemensa. Wyraziła 
przy tym przekonanie, że skoro przyjeżdżający do niej inwestorzy mówią, iż jest ona zupełnie 
niedoświadczona, na niczym się nie zna, że podobno burmistrzem będzie krótko, najwyżej pół 
roku, to jej zdaniem nie są to plotki. Według niej musi to robić osoba znająca ustawę                
o samorządzie gminnym, a sygnały, które do niej docierają, mogą ją niepokoić. Wszyscy 
chcieliby na pewno spokojnie pracować, ale jest grupa osób, która nie pogodziła się                  
z objęciem przez nią funkcji Burmistrza. Oświadczyła także, że jest świadoma, iż nie jest 
przez wszystkich chciana Burmistrzem.  
    
do punktu 17. – Życzenia świąteczne. 

Uczestniczący w III sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie zebrali się wokół 
choinki, gdzie pod przewodnictwem ks. Kanonika Edwarda Majki odśpiewali kolędy, 
przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.   

    
do punktu 15. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że IV sesja Rady Miejskiej       
w Mosinie odbędzie się w dniu 30 grudnia br. o godzinie 16.00.  
Następnie przedstawił terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 
dotyczących zaopiniowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2003.  
Poinformował też o życzeniach dla radnych kadencji 2002-2006 od Komendanta Miejskiego 
Policji w Poznaniu oraz o „Podręcznym poradniku radnego” będącym kompendium wiedzy  
w zakresie przepisów prawnych, jaki radni otrzymali  w materiałach. 
Przekazał także prośbę przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Samorządów 
Współdziałających z Parkami Narodowymi, o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny 
współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.  
Powiadomił również, że przedstawiciele Rady Miejskiej w Mosinie uczestniczyli                      
w imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy Mosina.  
Oświadczył też, że w dniu 4 grudnia 2002 r. zwrócił się do Komisarza Wyborczego                  
w Poznaniu Gabrieli Gorzan z prośbą o wskazanie osób w miejsce w dwóch radnych, którym 
wygasły mandaty: Stanisława Dębca, wybranego w okręgu wyborczym nr 2 z Komitetu 
Wyborczego „Rzeczpospolita Mosińska Naszą Troską” i Jana Marciniaka, wybranego             
w okręgu wyborczym nr 2 z Komitetu Wyborczego „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina”. 
Poinformował przy tym, że nie otrzymał do tej pory informacji w tej sprawie. Wyraził też 
nadzieję, iż nadejdzie ona w ciągu przyszłego tygodnia i na następnej sesji zostaną 
zaprzysiężeni radni uzupełniający skład osobowy Rady Miejskiej w Mosinie.  
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Stwierdził także, że radni poprzedniej kadencji podejmując uchwałę dotyczącą 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, stanęli przed ogromnym dylematem. Zadłużenie wobec 
Gminy Mosina określone było bowiem na ponad 2 mln zł, z czego 1 mln zł pochodził z długu 
firmy „SWARZĘDZ MEBLE”. W toku dyskusji Rada Miejska w Mosznie uznała, że uchwała 
w powyższej sprawie może pomóc małym, średnim i dużym przedsiębiorcom mosińskim           
i będzie to kwota porównywalna do długu powyższej firmy. Przypomniał przy tym,                
że po długiej debacie Rada Miejska poprzedniej kadencji ostatecznie podjęła decyzję,               
iż Gmina Mosina będzie uczestnikiem procesu oddłużania, który zaproponował Premier 
Grzegorz Kołodko. Zapewnił również, że radni poprzedniej kadencji mieli świadomość,          
iż połowa długu przedsiębiorstw to zobowiązania firmy „SWARZĘDZ MEBLE” i w tym 
aspekcie podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji nie było wyborem najszczęśliwszym. 
Jednak w Radzie Miejskiej przeważyła wówczas wola, aby pomagać rodzimym 
przedsiębiorcom, mimo, że skorzystać przy okazji mieli inni i to z niekorzyścią dla Gminy 
Mosina, tak jak w przypadku firmy „SWARZĘDZ MEBLE”. 
Stwierdził też, że negocjacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi O/Zachód były 
bardzo trudne, gdyż  ze względu na protesty mieszkańców Wiórka wymagały częściowej 
zmiany przebiegu linii wysokiego napięcia. Sprawa ta toczy się w dalszym ciągu,                      
natomiast po podjęciu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na konto Gminy Mosina, o ile pamięta, ma wpłynąć kwota 150 tys. zł,               
a po uzyskaniu pozwolenia na wykonywanie robót – następna kwota w wysokości 150 tys. zł. 
Takie informacje w powyższej sprawie prezentowane były Radzie Miejskiej poprzedniej 
kadencji. 
Podziękował także Burmistrzowi Zofii Springer za zgodę na pozostawienie dodatkowego 
pracownika w Biurze Rady Miejskiej, co stworzyło możliwość komfortowych warunków 
pracy na rzecz Rady Miejskiej w Mosinie.  
Radna Małgorzata Twardowska z przykrością stwierdziła, iż zaokrąglenie stawek opłaty 
targowej spowodowało w niektórych przypadkach wzrost, a w niektórych obniżenie kwoty 
opłacanej przez handlujących na targowisku, co uznała za wątpliwą decyzję w kontekście 
odczuć społecznych.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że nie podjęcie uchwały o restrukturyzacji „nie karało” 
przedsiębiorców w kwestii umorzenia podatków, ponieważ na wniosek odpowiedniego 
referatu Urzędu Miejskiego i zainteresowanej osoby, burmistrz ma prawo umorzyć podatki. 
W związku z tym, przedsiębiorcy zalegający z podatkami w wysokości 1 mln zł, mogli mieć 
je umorzone decyzją burmistrza. Jej zdaniem należało nie podejmować w ogóle tej uchwały, 
gdyż istniała taka możliwość. Wyraziła przy tym obawę, że Rada Miejska poprzedniej 
kadencji została wprowadzona w błąd odpowiednią interpretacją. Podejmowanie uchwały 
dotyczącej restrukturyzacji przedsiębiorstw było błędem, ponieważ Gmina Mosina miałaby     
„w rękach” firmę „SWARZĘDZ MEBLE”, a tak firma ta „wymyka się”. 
Radna Małgorzata Twardowska powiadomiła, iż głosowanie w powyższej sprawie nie było 
jednomyślne, a jej zdaniem zabrakło trochę rozwagi.  
 
do punktu 16. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Zygmunt Niemczewski poinformował o nierównościach występujących              
w położonej nawierzchni asfaltowej na ulicy Mickiewicza i poprosił o zwrócenie na to uwagi 
podczas odbioru technicznego zadania. 
Radny Jacek Rogalka zapytał, czy porozumienie z Poznańskimi Wodociągami i Kanalizacją 
sp. z o.o. w kształcie zaakceptowanym przez poprzedni Zarząd Miejski i Radę Miejską              
z 4,2-procentowym udziałem Gminy Mosina jest już nieodwracalne. Zwrócił również uwagę 
na złamaną drugą już latarnię uliczną na rondzie, które nazwał swoim „konikiem”. Wyraził 
przy tym pogląd, że świadczy to o złym zaprojektowaniu i złym wykonaniu ronda. 
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Zasugerował też, aby ubiegać się o poprawienie tego zadania przez wykonawcę w ramach 
rękojmi i obciążenie projektanta za wykonanie takiego „bubla”. Stwierdził także, że tylko 
były Komendant Komisariatu w Mosinie Zenon Włodarczak w poprzedniej kadencji 
tłumaczył mu, że rondo pokonuje przy prędkosci 60 km/h. Zauważył również, iż w dalszym 
ciągu rozjeżdżana jest w tym miejscu wysepka, którą utwardza i grabi pani Tokarska, a nie 
ma dnia, żeby ciężarówka tej wysepki nie rozjeżdżała.  
Nazwał też projekt prawoskrętu z ulicy Wawrzyniaka w Mosinie „kuriozum”, ponieważ 
autobusy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mosinie nie są w stanie pokonać 
tego ronda nie wjeżdżając na chodnik.  
Wyraził także wątpliwość, czy nie trzeba byłoby negocjować z właścicielami, którzy są może 
zainteresowani zbyciem przynajmniej jednego obiektu - dużej hali w sąsiedztwie targowiska. 
Zaproponował przy tym, aby w takim obiekcie wzorem hali handlowej we Wrocławiu, 
wykonać boksy i zlokalizować tam targowisko, co byłoby korzystne dla handlujących              
w aspekcie niesprzyjających warunków atmosferycznych. 
Zadeklarował się także jako zwolennik sportu, ale uprawianego przez młodzież. Powiadomił 
przy tym, że uzyskał informacje z innych gmin na temat funkcjonowania dotacji na sport           
i stwierdził, że nie ma innej gminy, która by tak wysoką sumę przekazywała na klub 
sportowy. Poinformował również, że największą dotację w budżecie na 2003 rok - 100 tys. zł 
- przekazuje na klub sportowy Miasto Luboń, z zastrzeżeniem wydatkowania tej kwoty tylko 
na młodzież szkolną. 
Wyraził też pogląd, że pieniądze przeznaczone w budżecie Gminy Mosina na sport należy 
podzielić racjonalnie, to znaczy utworzyć sekcję piłki siatkowej męskiej, żeńskiej, 
koszykowej, gdyż są na to warunki takie, jak w żadnej gminie - sala gimnastyczna                    
w Rogalinku wybudowana w poprzedniej kadencji. Zapytał przy tym, czy nie można byłoby 
przeznaczyć niewielkiej kwoty na opiekuna, który miałby tam zajęcia, a nie przekazywać        
aż 180 tys. zł na KS 1920 Mosina. Zapowiedział także, że być może już w najbliższym 
tygodniu złoży wniosek, aby komisja rewizyjna sprawdziła wydatkowanie dotacji przez wyżej 
wymieniony klub. Przypomniał przy tym, że w minionym roku Rada Miejska poprzedniej 
kadencji przyznała KS 1920 Mosina jeszcze 90 tys. zł dodatku, a więc 240 tys. zł w skali 
roku, w sytuacji gdy Mosiński Ośrodek Kultury otrzymał na cały rok taką właśnie kwotę. 
Opowiedział się za  uprawianiem sportu, ale masowo i przez młodzież szkolną, natomiast 
jeżeli „zawodowcy” chcą się w to „bawić”, powinni szukać sponsorów tak, jak jest na całym 
świecie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że wydatkowanie dotacji                   
z budżetu Gminy Mosina na, od dwóch lat było przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej. 
Stwierdził przy tym, iż wolą Rady Miejskiej w Mosinie, jak i Burmistrza Zofii Springer jest 
sprecyzowanie przeznaczenia wspomnianej dotacji wyłącznie na sport               dla młodzieży, 
co precyzowałaby stosowna umowa. Wyraził też nadzieję, że wspólne działanie wszystkich 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie doprowadzi do dobrego rozwiązania tego 
problemu.  
Radny Jacek Rogalka poinformował, iż życzenia świąteczne otrzymane od Zarządu Klubu 
Sportowego 1920 Mosina skłoniły go do zastanowienia, czy Rada Miejska wyraziła 
kiedykolwiek zgodę na powołanie przez powyższy klub dyrektora.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, taka decyzja nie leży w kompetencji 
Rady Miejskiej w Mosinie.  
Radny Jacek Rogalka poddał w wątpliwość taki stan rzeczy, skoro pieniądze na klub 
pochodzą z budżetu Gminy Mosina.  
Radny Marian Sobecki poinformował, że z tytułu zatrudnienia przez KS 1920 Mosina 
dyrektora, Gmina Mosina nie ponosi kosztów finansowych, gdyż jest on opłacany                   
ze sponsoringu.  
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał w wątpliwość kompetencje Rady 
Miejskiej w rozstrzyganiu tej sprawy, gdyż to, co leży w jej obowiązku i prawach,               
czyli kontrolowanie wydatkowania środków pochodzących z budżetu Gminy Mosina, było  
od dwóch lat wykonywane i Komisja Rewizyjna nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń w tej 
kwestii. Stwierdził przy tym, że jeżeli taka będzie wola Rady Miejskiej w Mosinie, Komisja 
Rewizyjna przeprowadzi wcześniejszą kontrolę. Jeśli nie, to i tak kontrola taka dokonana 
zostanie w ramach działań związanych z przygotowaniem informacji z realizacji budżetu        
za miniony rok, jak to jest w zwyczaju. Przypomniał także, że każda kontrola doraźna,             
a więc poza planem Komisji Rewizyjnej, musi być zlecona stosowną uchwałą czy wnioskiem, 
który jest poddawany pod głosowanie.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec stwierdził, że należy renegocjować z Poznaniem 
umowę, a przede wszystkim zająć się sprawą relacji między Miastem Poznań, a Gminą 
Mosina. Spółkę Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja, która jest jednoosobową spółką Miasta 
Poznań, określił przy tym jako łącznik w tej relacji. Powiadomił przy tym, że zasilanie 
budżetu Miasta Poznań z tego przedsiębiorstwa jest bardzo duże, a wpływy kształtują się         
w granicach 100 mln zł, z czego większość przeznaczana jest na inwestycje, a „czysty” zysk 
wynosi kilkanaście milionów złotych. Stwierdził też, że Gmina Mosina prawie w tym nie 
uczestniczy. Oświadczył przy tym, że Gmina Mosina będzie dążyć do systemowego, stałego 
układu rozliczania z Miastem Poznań zysków wymienionego wyżej przedsiębiorstwa. 
Przemawia za tym lokalizacja na terenie Gminy Mosina strefy ochronnej ujęcia wody               
i płynącymi stąd obciążeniami dla niej. Stwierdził także, że w rozprawach wodno-prawnych 
w których uczestniczył, Gmina Mosina miała bardzo słabą obronę, dlatego wojewoda, który 
decyduje o warunkach funkcjonowania ujęcia wody, w swojej decyzji nie wziął pod uwagę 
interesu Mosiny. Zapowiedział przy tym, że będzie pilotował walkę o korzyści dla Gminy 
Mosina i poinformował, że gdy podczas spotkania z jednym z prezesów spółki Poznańskie 
Wodociągi i Kanalizacja poruszono sprawę relacji między przedsiębiorstwem, Mosiną              
a Poznaniem, pan prezes uznał to za sprawę polityczną. Wyraził również przypuszczenie,          
że jeżeli Rada Miejska zajmie wspólne stanowisko z Burmistrzem Mosiny podparte jakimś 
protestem, to na pewno będzie tego efekt. Złożył przy tym obietnicę, że będzie na bieżąco 
Radę Miejską w Mosznie informował o przebiegu tych rozmów. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że woda nie jest już dobrem narodowym, ale stała się 
towarem, stąd takie oczekiwania Gminy Mosina.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił o przebiegu spotkaniua z dyrektorem 
ekonomicznym Wawrzynowiczem w siedzibie spółki Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja       
w dniu 10 grudnia 2002 r. Poinformował przy tym, że jest to spółka kapitałowa, w której 
Gmina Mosina ma wstępnie 4,2% udziału. Został jednak przeprowadzony proces 
inwentaryzacji mienia, a więc wybudowanej już infrastruktury podziemnej, a jej wartość to 
niemała kwota – 160 mln zł. Wyraził też opinię, że ten potężny majątek powinna Gmina 
Mosina wnieść do spółki Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja. Powiadomił także, iż obecnie 
trwa dokładne sprawdzanie wyników inwentaryzacji. Stanowisko powyższej spółki w sprawie 
możliwości wzrostu aportu Gminy Mosina uznał w swoim przekonaniu do zaakceptowania. 
Poinformował również, że prezes Chudziński nawet nalegał, aby aport wprowadzić jeszcze      
w tym roku, jednak później się z tego wycofał, gdyż najpierw chce załatwić sprawę aportu            
z Miastem Poznań. Gmina Mosina natomiast, przystąpi do wniesienia aportu w styczniu      
2003 r. Nie powinno to jednak zwalniać od czujności czy dalszych starań, o których mówił 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec, gdyż ze względu na zaopatrzenie Miasta Poznań         
w wodę w 65%, Gmina Mosina powinna funkcjonować w spółce handlowej i otrzymywać 
profity z tytułu obrotu wody i funkcjonującego na jej terenie ujęcia wody. Zapowiedział przy 
tym, że będzie o to zabiegać niezależnie od konieczności funkcjonowania w układzie              
ze spółką Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja. Jego zdaniem układ ten jest konieczny,        
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gdyż w przeciwnym wypadku Gmina Mosina musiałaby wykształcić odpowiednią, wielką 
kadrę, co nie zostało wcześniej zrobione. Przypomniał także, iż w przeszłości były założenia 
zorganizowania własnych służb i prowadzenia zasilania w wodę oraz odprowadzania 
ścieków. Zostało to jednak wkomponowane w system poznański, a fakt udziału w spółce, 
załatwia problem techniczny funkcjonowania i eksploatacji wodociągów. Pozostaje natomiast 
problem ekonomiczny – zysków ze sprzedaży wody. 
Zgodził się również z krytyką jakości wykonywanych robót inwestycyjnych, zwrócił jednak 
uwagę jest to stan „zastały” i dzisiaj można się tylko odwołać do rękojmi. Zapowiedział przy 
tym, że w jej ramach dokonane zostaną ponowne odbiory i Burmistrz Mosiny będzie 
domagać się poprawienia nieprawidłowego wykonania zadań, jak również będą czynione 
działania w kierunku zmiany nadzoru inwestycyjnego.   
Powiadomił też, że uzyskał zapewnienie kierownika Posterunku Energetycznego w Mosinie 
Kazimierza Skrobiszewskiego, iż uszkodzona lampa na rondzie Budzyń zostanie jeszcze         
w okresie przedświątecznym uzupełniona. Pozostanie jednak problem bezpieczeństwa w tym 
miejscu. Zapewnił przy tym, że zostaną dokonane analizy techniczne zarówno ronda,             
jak i prawoskrętu z ulicy Wawrzyniaka w Mosznie przez fachowców w dziedzinie 
drogownictwa.  
Radna Maria Krause stwierdziła, że istnieje problem „tirów”, które przejeżdżają drogą 
wojewódzką nr 431, nie przestrzegając ograniczenia nośności obowiązującego na moście        
w Rogalinku. Zgłosiła przy tym obawy o stan mostu, jeżeli ten proceder nie ustanie.               
W związku z tym zaproponowała wystąpienie z wnioskiem do Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich o podjęcie kroków w celu zapobieżenia dalszego niszczenia mostu. 
Radny Jacek Rogalka przypomniał, że w poprzedniej kadencji złożył wniosek                        
o wyprowadzenie samochodów ciężarowych z ulic Gałczyńskiego i Sowinieckiej w Mosinie, 
których mieszkańcy skarżą się na uciążliwości płynące z intensywnego ruchu tych pojazdów.   
Zaproponował przy tym, aby ciężarówki te wyjeżdżały w ulicę Śremską w okolicy GS-ów         
i wówczas nie byłoby żadnej uciążliwości. Wyraził też przekonanie, że burmistrzowie 
poprzedniej kadencji zbagatelizowali zupełnie jego propozycję, a jego zdaniem nic by się nie 
stało, gdyby te ciężarówki wyjeżdżały w kierunku ulicy Śremskiej w Mosinie. Większość         
z nich bowiem, jedzie do Urzędu Celnego w Śremie. Z kolei część tylko jedzie do ronda przy 
ul. Mostowej i podąża w kierunku Stęszewa. Jego zdaniem trzeba tylko chcieć to załatwić            
i zapowiedział, że złoży w dniu następnym kolejny wniosek dotyczący tej propozycji. 
Radny Marek Klemens poinformował, iż przez 4 lata problem KS 1920 Mosina poruszany był 
na posiedzeniach Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych. Wyraził przy tym pogląd, że kontrola 
przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną nie przyniesie rozwiązania, gdyż zapewne klub ten 
całkiem „legalnie” wydaje pieniądze z udzielanej mu dotacji. Uznał też, że problem nie leży 
w działalności trampkarzy młodszych, starszych, juniorów, tylko seniorów, z których połowa 
dojeżdża z Poznania otrzymując za to miesięczne wynagrodzenie w wysokości około 1 tys. zł.  
Wyraził przy tym przekonanie, że Gminy Mosina na to nie stać i dlatego należałoby 
ograniczyć w jakimś stopniu wydatki, aby wyrazić dezaprobatę dla utrzymania piłkarzy             
z Poznania. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że należy zrewidować wydawanie pieniędzy na dotację 
dla Klubu Sportowego 1920 Mosina. Zapowiedziała przy tym, iż jeśli nie poradzi sobie z tym 
Komisja Rewizyjna, będzie musiała poprosić o to wyszkolone służby. Wyraziła też 
wątpliwość, czy można rewidować funkcjonowanie tego klubu poza tą dotacją.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że przy okazji prowadzonych 
negocjacji ze spółką Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja, zostanie uporządkowana sprawa 
zabezpieczenia rurociągu w skali całej trasy jego przebiegu, a więc we wsi Wiórek, Rogalin 
czy w Mosinie, przy ulicy Sowinieckiej.  
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Zapowiedział też, iż do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zostanie wystosowane 
pismo w sprawie objazdu samochodów ciężarowych korzystających z mostu w Rogalinku.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec poinformował, że w kwestii wyjazdu samochodów 
ciężarowych w ulicę Śremską w okolicach GS-ów problem wiąże się z własnością prywatną. 
Uznał przy tym, że rozwiązanie go w proponowany przez radnego Jacka Rogalkę sposób,       
za niemożliwy do spełnienia, ponieważ jego zdaniem firma „PROMEXIM” nigdy nie       
zgodzi się, aby przez jej teren prywatny przejeżdżały ciężarówki. Zakłóciłoby to bowiem 
proces technologiczny i utrudniłoby poruszanie się na własnym terenie. Wyraził też 
przypuszczenie, że gdyby to było możliwe, dawno byłoby załatwione.  
Radny Marian Sobecki zaproponował, by wyjazd poprowadzić drogą wychodzącą na wprost 
ulicy Krosińskiej, wykładając ją uprzednio płytkami.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że wyjazd samochodów ciężarowych  
przy GS-ach jest możliwy, w związku z czym podejmie kroki w kierunku rozwiązania 
proponowanego przez radnego Jacka Rogalkę.  
Radny Jacek Rogalka zapytał, czy Klub Sportowy 1920 Mosina rozszerzył obecnie 
działalność na firmę budowlaną, ponieważ za budynkiem klubu stacjonuje olbrzymie 
przedsiębiorstwo budowlane – kilka ciężarówek. 
Radny Zygmunt Niemczewski stwierdził, że prawdopodobnie jest to firma, która buduje 
kanalizację i to chyba jakieś nieporozumienie. Następnie poruszył problem budynku przy 
wjeździe do Mosiny od strony Stęszewa, wokół którego panują bardzo złe warunki 
higieniczno-sanitarne.   
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że dąży do jak najszybszej budowy bloku socjalnego, 
aby wyprowadzić stamtąd lokatorów i wyburzyć budynek. Przedstawiła również plany 
zagospodarowania tego terenu kompleksem parkowym, aż do boiska sportowego                 
przy ul. Konopnickiej. Przedstawiła też zamysł dalszej realizacji budynków mieszkalnych 
Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pomiędzy Mosińskim Ośrodkiem 
Kultury, a strażnicą przy ul. Śremskiej, w których parter byłby wykorzystany pod handel          
i usługi.  
Radny Tomasz Żak poruszył sprawę przywrócenia systematycznego porządkowania 
otoczenia restauracji i sklepów na osiedlu „Morena” przez Zakład Usług Komunalnych.  
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, że analizuje szczegółowo rachunki Zakładu Usług 
Komunalnych i zapowiedziała, że będą one powodem rozmowy z dyrektorem tej instytucji.  
Radny Jacek Bąkowski wskazał na bardzo zły stan ulicy Targowej, jako jednej z bardziej 
kluczowych ulic w mieście.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, że w projekcie budżetu Gminy Mosina 
na 2003 rok przewidziany jest do realizacji chodnik za sumę 130 tys. zł, co już w jakimś 
stopniu rozwiąże ten problem. 
Radna Halina Labrzycka - Jankiewicz poinformowała, że sprawa utwardzenia ulicy Targowej 
przesunęła się w czasie ze względu na nie uregulowane sprawy własnościowe odcinków 
drogi, a przewidziano tam także budowę ścieżki rowerowej. 
Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się do radnego Ryszarda Rybickiego z uwagą, że nie 
otrzymał od niego odpowiedzi odnośnie opłat targowych lub rezerwacji, czy Zakład Usług 
Komunalnych sam decyduje jaka to kwota. 
Radny Ryszard Rybicki powiadomił, że Zakład Usług Komunalnych pobiera rezerwację           
i ustala kwotę. Odniósł się także do ustalonych stawek opłaty targowej, których zaokrąglone 
kwoty zsumowane z opłatą targowiskową nie dają okrągłych kwot do płacenia przez 
handlowców.   
Radny Marian Sobecki złożył wniosek o doraźne utwardzenie gruzem ścieżki wzdłuż Kanału 
Mosińskiego od mostu przy ul. Niezłomnych do targowiska, jako drogi intensywnie 
uczęszczanej przez pieszych. Stwierdził także, iż w kwestii Klubu Sportowego 1920 Mosina, 
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nie chce, aby „zostało wylane dziecko z kąpielą”. Wyraził przy tym pogląd, że należy 
działania skierować raczej w kierunku restrukturyzacji tego klubu sportowego. Zauważył też, 
że trenuje tam około 250 osób. Ponadto od pół roku żaden piłkarz z I-ego zespołu nie 
otrzymał wynagrodzenia, a najwyższa kwota jaką otrzymali kiedykolwiek zawodnicy               
to 600 zł miesięcznie.  
Radny Marek Klemens poinformował, że informacje na temat wynagrodzenia dla seniorów 
pochodzą od dyrektora Zarządu KS 1920 Mosina i przekazane zostały na posiedzeniu Komisji 
Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji 6 czy 8 miesięcy temu.  
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę na problem związany ze zrzutem ścieków przez 
lubońskie zakłady ziemniaczane na poletka osadowe zlokalizowane na terenie Gminy Mosina.  
Radna Maria Krause potwierdziła uciążliwość działalności powyższych zakładów odczuwaną 
również przez mieszkańców Rogalina.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił o docelowych planach opracowania 
programu układów komunikacyjnych w centrum miasta Mosina. Wyraził przy tym pogląd,     
że jest możliwe tymczasowe utwardzenie gruzem drogi do targowiska. Potwierdził też,           
że problem zakładów ziemniaczanych i ich uciążliwości pojawia się zawsze w okresie 
kampanii ziemniaczanej. Zapowiedział także, iż Burmistrz Mosiny zwróci się do wyżej 
wymienionych zakładów z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił uwagę na nasilający się problem nadmiernej prędkości            
na drogach Gminy Mosina i brak policyjnej kontroli drogowej, która jego zdaniem jest jedyną 
metodą walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem. Poinformował także, że wobec wzrostu 
przestępczości i nasilenia się drobnej kradzieży, zbulwersowane tym społeczeństwo życzy 
sobie widocznych i wzmożonych patroli policyjnych w połączeniu z innymi służbami.  
Radny Marek Klemens stwierdził, że starania mieszkańców Wiórka o kontrole radarowe        
na terenie wsi, obróciły się przeciwko nim. Policja przyjeżdża o godzinie 7.00, stoi                 
do godziny 8.00, a więc w czasie gdy okoliczni mieszkańcy jadą do pracy i karze ich              
za przekroczenie prędkości o 5 czy 10 km/h wiedząc, że ci uczciwi ludzie mandat zapłacą. 
Policja uważa, że w ten sposób problem załatwia. Powiadomił też, że kwestie tę poruszył            
w rozmowie z komendantem drogówki, prosząc go o kontrole w godzinach wieczornych, 
kiedy po drogach jeździ młodzież. W odpowiedzi usłyszał, że „drogówka” nie ma paliwa.        
W związku z tym zwrócił się do radnych, aby wzięli doświadczenia Wiórka pod uwagę 
decydując się na interwencję w „drogówce”. 
Radny Zygmunt Niemczewski zgłosił problem hałasu na mosińskim rynku.  
Radny Jacek Bąkowski poinformował, że podobny problem występuje w okolicy szkół        
przy ul. Topolowej po godz. 22.00. Zawiadomiona policja, przyjeżdża jednak po fakcie. 
Wyraził przy tym pogląd, że należy raz złapać sprawców i wówczas takie „wygłupy”  
skończą się. 
Zarządca Osiedla nr 1 w Mosinie Lechosław Szeszuła powiadomił, że na Placu                       
20 Października w Mosinie notorycznie łamana jest ustawa dotycząca spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych. Poinformował przy tym, że młodzi ludzie przyjeżdżają na rynek       
o godz. 20.00, odtwarzają głośno muzykę i piją alkohol do godz.24.00 i w ogóle się nie 
krępują. Jego zdaniem brakuje w tym miejscu patroli policyjnych.   
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przedstawił problem bezpieczeństwa na terenie 
Gminy Mosina w kontekście włączenia Mosiny w teren operacyjny Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu. Ponieważ na Miasto Poznań przypada statystycznie większa liczba 
przestępstw drogowych, stąd tam skupione są główne siły policji drogowej. Stwierdził przy 
tym, że takie rozwiązanie jest niekorzystne dla Gminy Mosina. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec uznał problem bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Mosina, za jeden z poważniejszych do rozwiązania. Zapowiedział przy tym, że zamierza 
odbyć spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji z udziałem Komendanta Komisariatu 
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Policji w Poznaniu, na którym przedstawi poruszone sprawy. Stwierdził również, że został 
poinformowany o wspólnych działaniach Komisariatu Policji w Mosinie i Straży Miejskiej     
w Mosinie w formie wspólnych nocnych patroli mieszanych, mających na celu 
spowodowanie spadku przestępczości. Zapowiedział przy tym, iż sprawdzi te działania,            
a praca tych służb zostanie tak zorganizowana, żeby było ją widać. Powiadomił też, że tylko 
„drogówka” uprawniona jest do kontroli ruchu drogowego. Obiecał też sprawę tę poruszyć      
w rozmowie z Komendantem Powiatowym czy nawet Wojewodą Wielkopolskim,              
który w tych kwestiach ma dużo do powiedzenia.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował o ukonstytuowaniu się 
kierownictw poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został radny Stanisław Barć, a jego zastępcą radna Dorota Domagała. 
Przewodniczącym Komisji Promocji Gminy został radny Jacek Rogalka, a jego zastępcą 
radna Danuta Białas. Przewodniczącym Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego został 
Antoni Karliński, a jego zastępcą radna Maria Krause. Przewodniczącym Komisji Budżetu       
i Finansów został radny Przemysław Pniewski, a jego zastępcą radna Krystyna Sakwa – 
Jakubowska. Przewodniczącym Komisji Ochrony  Środowiska i Rolnictwa został radny Jerzy 
Falbierski, a jego zastępcą radna Małgorzata Twardowska. Przewodniczącym Komisji 
Oświaty i Spraw Socjalnych zosta radny Tomasz Żak, a jego zastępcą radny Marek Klemens. 
Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został radny Ryszard 
Rybicki, a jego zastępcą radny Leszek Dymalski.   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poprosił o zapoznanie się z zapisami artykułu         
25 i 26 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie, który porusza procedurę zgłaszania wniosków 
i zapytań. Wcześniejsze, pisemne skierowanie zapytań do Burmistrza Mosiny na 2 lub 3 dni 
przed sesją, spowoduje możliwość udzielenia odpowiedzi już podczas obrad. Zobowiązał się 
przy tym do informowania o problemach poruszonych we wnioskach i zapytaniach radnych, 
w celu wykluczenia powtarzania ich przez kolejne osoby. 
 
do punktu 18. – 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 III sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 20.55. 
 
 
  Protokołowała                    Przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk                         Przemysław Pniewski 

Radna nadzorująca 
prowadzenie protokołu 

 
Maria Krause 
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