
Protokół nr VII/03 
z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 27 marca 2003 r. 
w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 (uchwała). 
7. Zatwierdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina:  

a) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Dymaczewie Nowym, obejmujący obszar działek o nr ewid. 127/1        
i 127/2” (uchwała); 

b) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
we wsi Pecna, na obszarze działki o nr ewid. 152” (uchwała); 

c) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący obszar działek o nr ewid. 61/2 i 61/3” 
(uchwała). 

8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną 
symbolem 22 K – Zo  i torami kolejowymi Poznań – Wrocław (uchwała). 

9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Krosno, obejmującej obszar działek                  
o nr ewid. 203/1 i 203/2 (uchwała). 

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2002” (uchwała). 

11. Utworzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów” 
(uchwała). 

12. Wskazanie przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego 
Parku Narodowego (uchwała). 

13. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do „Stowarzyszenia 
Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi” (uchwała). 

14. Wskazanie przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Parku Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (uchwała). 

15. Przyznanie Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej na rok 2003 (uchwały). 
16. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
17. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
18. Zapytania i wnioski radnych. 
19. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.05 dokonał przewodniczący obrad, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski, który powitał przybyłych na sesję radnych, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina.  
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do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził, 

że Rada Miejska jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na ogólny 
stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 19 radnych, co stanowi 90,48% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecny był radny Tomasz Żak ze względu 
na wyjazd. 
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) Barbara Czaińska, 
2) Jacek Rogalka. 

W związku z tym, że wymienieni wyżej radni przyjęli propozycję kandydowania, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury pod głosowanie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wybrała 
radną Barbarę Czaińską i radnego Jacka Rogalkę do pełnienia funkcji członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
prowadzenie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny Krzysztof 
Rembowski. W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę propozycję, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie.          
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 19 głosami „za” wybrała radnego 
Krzysztofa Rembowskiego do nadzorowania prowadzenia protokołu z VII sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję. W związku z tym, że radni 
nie zgłosili żadnych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony porządek obrad VII sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 6. – Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż budżet Gminy Mosina             
w trakcie roku budżetowego ulega zmianom. Poinformował przy tym, że Burmistrz Zofia 
Springer przedłożyła Radzie Miejskiej projekt zmian w dochodach i wydatkach planowanych 
na rok 2003.  
Skarbnik Gminy Ewa Marciniak odczytała i omówiła uzasadnienie do projektu uchwały          
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Przemysław Pniewski powiadomił,                     
iż wyżej wymieniona komisja stała na swoim posiedzeniu w dniu 21 marca br.                        
po przeprowadzonej dyskusji uznała, że nie wnosi uwag do propozycji zmian w budżecie 
Gminy Mosina na rok 2003 zwiększających dochody o 826.525,00 zł, a wydatki                        
o 1.086.860,00 zł. Poinformował również, że Komisja Budżetu i Finansów akceptuje 
przyznanie Zakładowi Usług Komunalnych dotacji w wysokości 300.000,00 zł na zakup 
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sprzętu do naprawy dróg i wnioskuje o przedłożenie planu finansowania oraz efektów 
ekonomicznych działań podejmowanych przez Zakład Usług Komunalnych. 
Radny Jacek Rogalka  zwrócił się o wyjaśnienie, jaka była wysokość wpływu ze spółki 
„POZNAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” oraz pozycji – odszkodowania na rzecz 
osób fizycznych za uszkodzone samochody w dziale 900 projektu uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Mosina na rok 2003. 
Skarbnik Gminy Ewa Marciniak powiadomiła, iż dotacja od spółki „POZNAŃSKIE 
WODOCIĄGI I KANALIZACJA” jest kwotą przeznaczoną na wodociągowanie, którą 
Gmina Mosina obciążyła powyższą spółkę w minionym roku. Kwota ta wpłynęła z dniem           
6 stycznia br., natomiast w ubiegłym roku takie dotacje wpływały co miesiąc.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż do Urzędu Miejskiego wpłynęły wnioski                 
o odszkodowania od osób, które uszkodziły samochody. Stwierdziła przy tym, że Gmina 
Mosina jest zobowiązana utrzymywać drogi w należytym stanie i dlatego musiała te 
odszkodowania wypłacić. Powiadomiła też, iż od miesiąca lutego br. mosińska gmina została 
ubezpieczona w PZU od szkód powstałych na terenie dróg i ulic.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym na Burmistrz Zofii Springer ciąży obowiązek wykazania należytej staranności           
o mienie komunalne. Poinformował przy tym, iż przez teren Gminy Mosina przebiega            
240 km dróg gminnych, których stan nawierzchni jest zły. Wyraził też pogląd, iż nie jest 
efektywnym angażowanie do profilowania dróg przedsiębiorstwa „z zewnątrz”, jak to było  
do tej pory. Efekt na dwa, trzy, a nawet pięć lat, może bowiem dać jedynie dofinansowanie 
Zakładu Usług Komunalnych i w oparciu o to przedsiębiorstwo, poprawianie stanu 
nawierzchni dróg Gminy Mosina. Na doinwestowanie Zakładu Usług Komunalnych               
dla pełnienia powyższych zadań, niezbędna była kwota 300.000,00 zł, która wykorzystana 
została na zakup maszyn takich jak równiarka, walec ogumiony i koparko-spycharka. 
Zapewnił przy tym, że zostaną podjęte długoterminowe działania dla poprawy stanu dróg, jak 
również zostaną zastosowane w tym celu nowe technologie.     
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński 
poinformował, iż wyżej wymieniona komisja stała na swoim posiedzeniu w dniu                    
18 marca br., pozytywnie zaopiniowała zakup równiarki, walca ogumionego                        
i koparko-spycharki za kwotę  300.000, 00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy wiadomo już        
za jaką kwotę i w jakim zakresie zostaną wykonane prace na rzecz poprawienia stanu dróg         
w roku 2003.   
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że w pierwszej kolejności zostanie 
wykonany zakres prac za 750.000,00 zł, z pozycji „Transport i łączność” w połączeniu z tymi 
pozycjami, które dotyczą „Akcji Zima”, oznakowania poziomego, wyrównania dróg                 
- 130.000,00 zł i wydatki inwestycyjne, również w okolicach 1.000.000,00 zł według 
załącznika nr 6, ale przegrupowane. Stwierdził przy tym, iż obecnie stan nie tylko dróg 
wymaga ponownej analizy, w tym miejscu gdzie zakładał, że musi zrobić tylko 
dokumentację. Wyraził też pogląd, iż z „tego” miliona złotych również uda się przegrupować, 
przy czym wstępnie ustalił, że to jest około 700.000,00 zł.    
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się w związku z tym z prośbą o wskazanie, 
które inwestycje nie zostaną wykonane. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski oświadczył, że dzisiaj nie chciałby tego tak 
precyzyjnie określać. Poinformował przy tym, że może wskazać tylko ulicę Targową                
- 130.000 tys. zł. Stwierdził też, iż pozostaje problem dalszych analiz, gdyż sytuacja jest 
zmienna. W ten sposób dojdzie do określenia „tej” wielkości, która dzisiaj z „tych” pozycji 
się składa. 
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przypuszczenie, że jeżeli nie byłoby 
żadnych innych dochodów, to inwestycje drogowe musiałyby zostać zmniejszone o połowę. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, że tak nie jest.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że na drogi przeznaczona jest 
kwota  279.000,00 zł. Jeżeli więc prace drogowe miałyby zostać wykonane za kwotę 
750.000,00 zł, to brakuje 500.000,00 zł, a tymczasem „na inwestycjach” jest kwota 
1.000.000,00 zł.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, iż jeżeli weźmie się pod uwagę 
możliwości przegrupowania, to on by nie chciał przesądzać o słuszności jednej drogi przed 
drugą drogą. Wyraził przy tym przypuszczenie, że analiza doprowadzi do tego,                        
iż te 600.000,00-700.000,00 zł „na wstępie” są zabezpieczone. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że jeszcze tak nie jest, ponieważ        
na to potrzebna jest decyzja Rady Miejskiej w Mosinie. Wyjaśnił przy tym, że chodziło mu      
o informację od Burmistrz Zofii Springer na temat dalszej perspektywy i z jakich pieniędzy 
będą te zadania realizowane. Stwierdził też, że należałoby uzasadnić, czy kwota 750.000,00 zł 
zostanie wzięta już z zaplanowanych inwestycji, czy tylko i wyłącznie z dodatkowych 
dochodów.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że Gmina Mosina posiada obecnie        
3 źródła dodatkowego dochodu, w tym rozliczenie z Miastem Puszczykowo na kwotę 
1.600.000,00 zł i rozliczenie z firmą „SWARZĘDZ MEBLE” na kwotę 1.500.000,00 zł.           
Z tych źródeł można uzyskać środki finansowe na „te” początkowe 700.000,00 zł. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jan Piecek wyraził przekonanie, że jeżeli 
Rada Miejska w Mosinie zaakceptuje zakup urządzeń do naprawy dróg, które są niezbędne 
dla mieszkańców Gminy Mosina, to wszyscy będą zadowoleni. Stwierdził przy tym,                
że kiedyś trzeba wydać pieniądze na inwestycje. Jeżeli ktoś uzna, że to jest za drogo, to on mu 
powie, żeby nie kupował samochodu i chodził pieszo, bo to także za drogo. Samochód 
bowiem kupuje się, aby było lżej i Zakład Usług Komunalnych kupuje maszyny również         
w tym samym celu.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina 
na rok 2003. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/59/03               
w powyższej sprawie  – 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 7. – Zatwierdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy  

Mosina:  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, iż Burmistrz Zofia 

Springer skierowała do Rady Miejskiej kolejne miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego w celu ich oceny i zatwierdzenia, które tym razem dotyczą wsi Dymaczewo 
Nowe, Pecnej i  Rogalinek. 

 
a) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w Dymaczewie Nowym, obejmujący obszar 
działek o nr ewid. 127/1 i 127/2” (uchwała); 

Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego                        
i Budownictwa przedstawiła szczegóły dotyczące opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 
w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż Komisja Ochrony Środowiska           
i Rolnictwa na swoim posiedzeniu w dniu 19 marca 2003 r. pozytywnie zaopiniowała 
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wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są przedmiotem obrad 
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała na swoim posiedzeniu w dniu 13 marca 
2003 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 
w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2”. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o przedstawienie dokładnej lokalizacji terenów objętych 
tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
wskazała lokalizację powyższych terenów, udzielając przy tym dalszych wyjaśnień. 
Radny Jacek Rogalka wyraził wątpliwość co do przyszłych rozwiązań komunikacyjnych          
na tym terenie i zapytał o szerokość przewidzianej tam drogi.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
powiadomiła, że jest to droga wewnętrzna, której utrzymanie będzie należało do osób 
prywatnych, a jej szerokość wynosi 6 m. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy w sąsiedztwie leżą tereny już 
podzielone, czy też grunty rolne. Zapytała również, czy właściciel będzie miał obowiązek 
wprowadzenia „mediów”, skoro droga dojazdowa będzie własnością prywatną.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
poinformowała, że właściciel ma obowiązek udostępnienia drogi w celu „uzbrojenia” działek, 
które powstają na jego wniosek i w wyniku proponowanego podziału. Powiadomiła przy tym, 
że poprzedni Zarząd Miejski zażądał od projektantów przedstawienia połączenia układu 
komunikacyjnego. Ponieważ droga gminna już „zafunkcjonowała”, a naprzeciw niej są nowe 
tereny zabudowy mieszkaniowej, stąd pozytywna opinia poprzedniego Zarządu Miejskiego,      
a obecnie Burmistrz Zofii Springer. 
Poinformowała również, że po lewej stronie jest teren już podzielony, natomiast po prawej 
stronie jeszcze nie, jednak „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” na to zezwala. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego w związku z tym nie 
wytyczono drogi z prawej strony. Wyraziła przy tym obawę, czy właściciel tej drogi nie 
będzie w przyszłości zgłaszał roszczeń z tytułu prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
powiadomiła, iż obowiązek udostępnienia drogi w celu jej uzbrojenia jest zagwarantowany 
prawem.  
Radny Stanisław Barć wyraził przekonanie, iż lepszym rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie 
drogi z drugiej strony, ponieważ dałoby to możliwość dzielenia następnych gruntów.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
stwierdziła, że rozwiązanie przewidziane projektem uchwały w sprawie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 
w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2”, jest 
rozwiązaniem najlepszym, gdyż opracowali je „urbaniści” i „drogowcy” w uzgodnieniu              
z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Sołtys Sołectwa Radzewice Aleksandra Kołutkiewicz wyraziła wątpliwość, czy w przyszłości 
nie będzie problemów z przejezdnością drogi, z uwagi na to, że jest to własność prywatna.   
Radny Stanisław Barć zwrócił się z prośbą o precyzyjne wyjaśnienie statusu własności tej 
drogi, czy będzie ona współwłasnością przyszłych właścicieli działek wzdłuż niej 
położonych. 
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
poinformowała, że rozwiązanie tej kwestii leży w gestii właściciela.  
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Radny Stanisław Barć zapytał, dlaczego ta droga nie może być drogą gminną. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że jest to droga wewnętrzna, która nie 
przechodzi na własność Gminy Mosina, w związku z czym jest ona do końca w dyspozycji jej 
właściciela. 
Radny Stanisław Barć wyraził wątpliwość, czy proponowane w niniejszym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązanie jest właściwe. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że występuje tu zgodność urbanistyczna 
i wola właściciela.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały, który jest efektem poprzednio podjętej 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina, został opracowany na zlecenie osoby fizycznej w sposób tak 
zgodny, jak to tylko było możliwe, ze sztuką budowlaną. Przypomniała przy tym, że plan ten 
został wyłożony do publicznego wglądu, o czym powiadamiały ogłoszenia na tablicach        
oraz obwieszczenie w „Gazecie Wyborczej”.  
Sołtys Sołectwa Dymaczewo Nowe Zenon Nijak zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie 
omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził przy tym,        
że nie będzie tam „żadnych kłopotów”, gdyż przewiduje on podział gruntów dla własnych 
dzieci właściciela.    
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, iż Radę Miejską w Mosinie nie powinno 
interesować czy sprawa dotyczy dzieci właściciela gruntów, czy nie, ponieważ dopóki ojciec 
żyje, to będzie zgoda, ale jak ojciec umrze, to należy uwzględnić, że w tej rodzinie mogą 
powstać spory. Stwierdził przy tym, że jeżeli to nie zostanie uregulowane, to w końcu ktoś 
postawi barierkę  na tej drodze i potem Gmina Mosina będzie za to w jakiś sposób 
odpowiadać.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że decyzje budowlane jakie zapadną, 
będą określały gwarancję dojazdu i korzystania z tej drogi. 
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
zapewniła, iż sprawy te zostaną dokładnie określone w decyzji o podziale tej działki, 
służebność tej działki - Kodeks cywilny, a reszta przy decyzji o warunkach zabudowy                
i pozwoleniu na budowę. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy właściciele sąsiednich działek 
nie wnoszą w tej sprawie żadnych zastrzeżeń. 
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
poinformowała, że w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynął żaden protest ani zarzut. 
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, iż jeżeli notariusz, który decyduje w kwestii 
służebności gruntu pominie tę sprawę, problem pozostanie. Poinformował przy tym,                
że we wsi Wiórek, taka sytuacja miała miejsce, ponieważ nowy właściciel jednej z działek 
zamknął drogę, w związku z czym ul. Działkowa jest nieprzejezdna. Stwierdził także,             
że służebność gruntu może być formalnością, będzie również odpłatna, a ci synowie 
właściciela gruntów będą musieli w jakiś sposób płacić i to się określa też na ileś lat.   
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska wyraziła pogląd, że powyższą dyskusją Rada Miejska      
w Mosinie narusza prawo własności ludzi, do których należy decyzja. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, jaką klasę ma grunt         
znajdujący się obok działek o nr ewid. 127/1 i 127/2 w Dymaczewie Nowym.  
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
stwierdziła, że nie należy to do tematu projektu uchwały w sprawie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 
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w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2”, w związku     
z czym nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.  
Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Maria Wyzuj 
powiadomiła, że na terenie wsi Dymaczewo Nowe przy drodze wojewódzkiej znajduje się 
bardzo gęsta zabudowa jednorodzinna, w związku z czym połączenie tej drogi jest 
niemożliwe. Poinformowała również, iż obecnie w krajach Unii Europejskiej,                        
a w szczególności na terenie Niemiec panuje dosyć powszechna praktyka przekazywania 
decyzjami administracyjnymi gminy małych dróg gminnych jako współwłasność 
właścicielom posesji, aby je utrzymywali, uzbrajali, odśnieżali, zamiatali, naprawiali. 
Wyraziła przy tym przekonanie, że jeżeli zaistniała taka sytuacja, w której nie można 
wygenerować drogi gminnej, a zdarza się możliwość podziału gruntu na rzecz właścicieli 
gruntu, którzy chcą tam zamieszkać i wybudować się, to jest to ze wszech miar korzystne                
i dla właściciela, i dla gminy, ze względu na koszty utrzymania drogi.   
W tym momencie na salę obrad przybył radny Jerzy Falbierski, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już 20 radnych. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 
w Dymaczewie Nowym, obejmującego obszar działek o nr ewid. 127/1 i 127/2”. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/60/03 w powyższej sprawie            
15 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Pecna, na obszarze działki o nr ewid. 152” 
(uchwała); 

Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego                        
i Budownictwa przedstawiła szczegóły dotyczące opracowania „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pecna,                  
na obszarze działki o nr ewid.152”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż zarówno Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, jak i Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pecna,         
na obszarze działki o nr ewid. 152”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr VII/61/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmujący obszar 
działek o nr ewid. 61/2 i 61/3” (uchwała). 

Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego                        
i Budownictwa przedstawiła szczegóły dotyczące opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi 
Rogalinek, obejmującego obszar działek o nr ewid. 61/2 i 61/3.  
Sołtys Sołectwa Rogalinek Zygmunt Anioła oświadczył, iż nie ma żadnych uwag do projektu 
uchwały w powyższej sprawie. 
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W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej         
jednorodzinnej we wsi Rogalinek, obejmującego obszar działek o nr ewid. 61/2 i 61/3”.           
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/62/03 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     

przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą 
Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K – Zo  i torami kolejowymi Poznań 
– Wrocław (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż teren położony w Mosinie 
za torami kolejowymi, w kierunku firmy „SWARZĘDZ MEBLE”, będący we własności 
Gminy Mosina, od lat dzierżawiony jest prywatnym firmom i przedsiębiorstwom. 
Powiadomił przy tym, że przedkładany Radzie Miejskiej w Mosinie projekt uchwały ma        
na celu przygotowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. 
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
przedstawiła szczegóły dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy 
ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K - Zo i torami kolejowymi Poznań                   
– Wrocław. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Inwestycji                    
i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowały 
pozytywnie projekt uchwały w powyższej sprawie. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy powyższy projekt uchwały ma związek  
z wyjazdem z terenu firmy „SWARZĘDZ MEBLE”. 
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
odpowiedziała twierdząco.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że Burmistrz Zofia Springer jest po 
rozmowach dotyczących dalszej działalności firm „RÖHR” i „PROMEXIM”, które są 
zainteresowane tym terenem i przedstawiły elementy swojego rozwoju. Poinformował przy 
tym, że po udanych negocjacjach będą one właścicielami gruntów i hal dzierżawionych           
od firmy „SWARZĘDZ MEBLE”. Pozostaje tylko problem uciążliwości związanej                   
z transportem, a jedynym rozwiązaniem jest nowy układ komunikacyjny, który obejmie 
również tereny przyległe. 
Radny Antoni Karliński stwierdził, że nowe rozwiązanie komunikacyjne będzie konieczne        
z uwagi na zaprzestanie wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie. Zwrócił się przy 
tym z apelem o przyjęcie uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego 
obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K – Zo  i torami kolejowymi 
Poznań – Wrocław. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/63/03 
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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do punktu 9. – Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Krosno, 
obejmującej obszar działek o nr ewid. 203/1 i 203/2 (uchwała).  

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że mieszkaniec wsi Krosno 
zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia działek o nr ewid. 203/1 oraz 203/2. 
Poinformował przy tym, iż opinia w powyższej sprawie zarówno Burmistrz Zofii Springer, 
jak i Urzędu Miejskiego w Mosinie, jest pozytywna.   
Mirosława Jungerman z Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
przedstawiła szczegóły dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Krosno, 
obejmującej obszar działek o nr ewid. 203/1 i 203/2. 
Sołtys Sołectwa Krosno Ryszard Rybicki oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń do projektu 
uchwały w powyższej sprawie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały o przystąpieniu                        
do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/64/03               
w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki                  

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002” (uchwała). 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że ustawa o wychowaniu       
w trzeźwości nakłada na Radę Miejską w Mosinie obowiązek zatwierdzenia, a następnie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”.  
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alina Jasińska 
przedstawiła szczegóły dotyczące form działalności powyższej komisji.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów nie 
wnosi uwag do przedłożonego rozliczenia finansowego „Gminnego Programu Profilaktyki        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002”. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się o wyjaśnienie, na co przeznaczona została nadwyżka          
w wysokości 111.000,00 zł oraz ile dzieci skorzystało z kolonii letnich w Sarbinowie. 
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka 
przedstawiła mechanizm gromadzenia środków wykorzystywanych na działalność Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poinformowała przy tym,                        
że do 31 stycznia każdego roku przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą         
związaną z obrotem napojami alkoholowymi, musieli złożyć oświadczenie o wartości 
sprzedaży wyrobów alkoholowych, z którego naliczano opłaty. W 2002 roku przepisy uległy 
zmianie, stąd założono plan dochodów na 260.000,00 zł, natomiast wykonanie dochodów        
w związku z wprowadzeniem nowych przepisów wzrosło aż do 359.00,00 zł. Stwierdziła też, 
że wydatki, zgodnie z zatwierdzonym gminnym planem na 2002 rok, zostały prawie 
utrzymane. Powiadomiła także, że te środki finansowe nie pozostają na koncie 
„alkoholowym”, gdyż dotychczas nie została podjęta uchwała, aby były one gromadzone        
na określone zadanie. Nie podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie takiej uchwały 
spowodowało, iż pieniądze te wchodzą w nadwyżkę budżetową na następny rok. 
Poinformowała również, że w koloniach letnich w Sarbinowie uczestniczyło 65 dzieci              
z rodzin „alkoholowych” z terenu Miasta i Gminy Mosina. Byli to podopieczni świetlic 
socjoterapeutycznych, a także uczniowie wytypowani przez gminne szkoły.  
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się o wyjaśnienie, z czego składa się  kwota 45.677,72 zł  
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Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka 
przedstawiła jakie kwoty złożyły się na kwotę 45.677,72 zł oraz poinformowała o ich 
przeznaczeniu. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, czy dorosłe osoby uzależnione                
od alkoholu są wspierane finansowo przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Powiadomiła przy 
tym, że otrzymała informację, iż w Zebraniu Wiejskim w Rogalinku uczestniczyły osoby 
nietrzeźwe, które w tym samym dniu odbierały „jakieś” pieniądze w Ośrodku Pomocy 
Społecznej.  
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka wyraziła 
przypuszczenie, iż osoby takie z racji na swoje ograniczone zasoby finansowe mogą odbierać 
jakieś środki finansowe z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alina Jasińska 
wyraziła pogląd, iż formy pomocy społecznej leżą w gestii Ośrodka Pomocy Społecznej, nie 
wiadomo jej jednak dokładnie w jakich formach się ta pomoc odbywa. Stwierdziła przy tym, 
że część osób na pewno otrzymuje tę pomoc w bonach, jednak widocznie są przypadki, kiedy 
dostają środki finansowe. Na pewno jednak zalecane są nie pieniężne formy takiej pomocy. 
Radny Jacek Bąkowski zwrócił się o wyjaśnienie, w jaki sposób odbywają się wyrywkowe 
lustracje punktów sprzedaży napojów alkoholowych nastawione na kontrolę procederu 
spożywania alkoholu w pobliżu placówek handlowych. 
Radna Danuta Białas poinformowała, że pobyt dwójki dzieci na obozie letnim                        
w Lubniewicach nie został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki                        
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002. 
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka 
powiadomiła, że pobyt ten został sfinansowany przez Parafialny Zespół „CARITAS”               
w Mosinie.  
Radna Danuta Białas poinformowała, iż było to dofinansowanie, gdyż  koszt obozu wynosił 
490,00 zł, a Parafialny Zespół „CARITAS” w Mosinie zapłacił 280,00 zł za każdą osobę, 
natomiast pozostałe koszty ponieśli organizatorzy. 
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka zapewniła, 
że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zauważają 
proceder spożywania alkoholu w pobliżu placówek handlowych. Powyższa komisja prowadzi 
różnego rodzaju postępowania w podobnych sprawach. Wyraziła przy tym pogląd,                   
że ukaranie osób zezwalających na spożywanie alkoholu w sąsiedztwie własnej placówki 
handlowej, w myśl obowiązujących przepisów jest bardzo trudne, ponieważ trzeba 
sprzedawcy udowodnić winę. Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która obowiązuje 
od 9 listopada 2002 r., dała możliwość poszerzenia kontroli i lustracji placówek handlowych, 
gdyż burmistrz może upoważnić Straż Miejską oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych nie tylko do przeprowadzania lustracji, ale również do kontroli. 
Powiadomiła też, że w dniu 14 lutego br. Burmistrz Zofia Springer takie upoważnienia 
podpisała, dzięki czemu Straż Miejska dokonała już około 8-10 kontroli od tego czasu. Ma 
ona jednak problem ze złapaniem „gorącym uczynku” łamiących prawo w tej kwestii. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, jaka jest różnica między kontrolą                 
a lustracją, ile wykonano kontroli i ile jest punktów sprzedaży alkoholu. 
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka  
poinformowała, że placówek handlowych, które posiadają zezwolenia jest 75, natomiast 
punktów gastronomii - 19. Lustracja odbywa się bez protokołu, natomiast kontrola                     
- z protokołem. Zapowiedziała przy tym, że od bieżącego roku nie będzie żadnych lustracji, 
będą tylko kontrole, z których sporządzany będzie protokół.  
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Radny Leszek Dymalski przypomniał, że Komisja Praworządności i Porządku Publicznego 
wnioskowała o poszerzenie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych o funkcjonariusza policji. 
Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbara Lulka 
powiadomiła, iż obecnie istnieje możliwość zgodnie z przepisami powiększenia składu 
osobowego powyższej komisji, przy czym Burmistrz Zofia Springer przychyliła się                 
do wniosku Komisji Praworządności i Porządku Publicznego i zostały już podjęte działania  
w tym kierunku.  
Poinformowała przy tym, że osoby powołane do pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie, w związku z czym może się okazać      
na koniec roku, iż w „wynagrodzeniach” nastąpi przekroczenie wydatków, ponieważ osoba 
powołana będzie musiała zostać zatrudniona na umowę - zlecenie. 
W związku z uwagą radnej Danuty Białas, w sprawozdaniu z realizacji „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002” - w informacji            
na temat wsparcia pobytu 2 osób na obozie harcerskim w Lubniewicach przez Zespół 
Parafialny „CARITAS” w Mosinie zmieniono sformułowanie „sfinansował”                        
na „dofinansował”.    
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania                 
z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2002”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/65/03              
w powyższej sprawie 19 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Utworzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 

Odpadów” (uchwała).  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawił szczegóły dotyczące procesu tworzenia Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów”.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów” . W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/66/03 w powyższej sprawie jednogłośnie,         
czyli 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Wskazanie przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady  

  Wielkopolskiego Parku Narodowego (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż zgodnie z ustawą                   

o ochronie przyrody na terenach chronionych działają rady złożone z przedstawicieli 
organizacji działających na rzecz ochrony przyrody, w tym samorządu gminnego. 
Przypomniał przy tym, że wolą Rady Miejskiej poprzedniej kadencji było skierowanie              
do pracy w Radzie Wielkopolskiego Parku Narodowego Burmistrza Gminy Mosina kadencji 
1998-2002 Jana Kałuzińskiego, którego Minister Środowiska powołał w skład wyżej 
wymienionej Rady na trzyletnią kadencję, tj. do roku 2004. Istnieje jednak obecnie 
możliwość, aby Rada Miejska wskazała w swojej uchwale kandydata na nowego 
przedstawiciela Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował,  
iż kandydatem do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego, reprezentującym Gminę 
Mosina, jest Burmistrz Zofia Springer.  
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W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania 
przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/67/03 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13. – Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do „Stowarzyszenia 

Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi” 
(uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Gmina Mosina była 
jedną z gmin założycielskich Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających                   
z Parkami Narodowymi, a jej przedstawicielem był Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
kadencji 1998-2002 Hubert Prałat, który pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu 
Stowarzyszenia. Poinformował przy tym, iż w miesiącu czerwcu 2003 roku odbędzie się 
walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających              
z Parkami Narodowymi, podczas którego Zastępca Burmistrza Gminy Mosina kadencji       
1998-2002 Hubert Prałat, złoży rezygnację z pełnienia wyżej wymienionej funkcji. Tak więc 
Rada Miejska w Mosinie musi wskazać nowego przedstawiciela w powyższym 
stowarzyszeniu. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
procedurę związaną z powołaniem nowego przedstawiciela Gminy Mosina                        
do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi. 
Następnie omówił projekt uchwały w powyższej sprawie.  
Burmistrz Mosiny Zofia Springer zaproponowała, aby przedstawicielem Gminy Mosina           
w Stowarzyszeniu Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, został 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.     
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Gminy Mosina do „Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających 
z Parkami Narodowymi“. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła                    
Uchwałę nr VII/68/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Wskazanie przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Parku            

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Wojewoda 

Wielkopolski planuje powołać Radę Zespołu Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
procedurę związaną z powołaniem przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady 
Parku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Przedstawił przy 
tym projekt uchwały w powyższej sprawie.  
Burmistrz Mosiny Zofia Springer zaproponowała, aby przedstawicielem Gminy Mosina jako 
kandydat do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, został 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania 
przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Parku Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr VII/69/03 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
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Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski złożył podziękowania osobom, które 
reprezentowały Gminę Mosina w wyżej wymienionych trzech stowarzyszeniach, a nowo 
wybranym przedstawicielom życzył owocnej pracy. 
 
do punktu 15. – Przyznanie Medali Rzeczypospolitej Mosińskiej na rok 2003 (uchwały). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski  przypomniał, iż w kwietniu 1998 r., Rada 
Miejska w Mosinie ustanowiła Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej, jako najwyższe 
wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. 
Medal ten przyznaje raz do roku Rada Miejska na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. 
Dziekan Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Jacek Szeszuła powiadomił,               
że do powyższej Kapituły wpłynęło 11 kandydatur do uhonorowania Medalem 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. Odczytał przy tym swoje pismo z dnia 19 marca 2003 r., 
skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego, 
które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski odczytał § 1 projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej w brzmieniu: „Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej 
Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Bożenie Jakś, jako najwyższe 
wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej”. 
Następnie poddał powyższy  projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska 
w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/70/03 w powyższej sprawie jednogłośnie,                       
czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski odczytał § 1 projektu uchwały w sprawie 
przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w brzmieniu: „Na wniosek Kapituły Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej 
Rozstrzelanym na Rynku w Mosinie, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za 
utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej”. Następnie poddał powyższy  
projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła                
Uchwałę nr VII/71/03 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał § 1 projektu uchwały w sprawie 
przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w brzmieniu: „Na wniosek Kapituły Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej przyznaje się Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej Dorocie 
Lisek, jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie                        
i rozsławianie Ziemi Mosińskiej”. Następnie poddał powyższy  projekt uchwały pod 
głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VII/72/03                  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby wręczenie Medali 
Rzeczypospolitej Mosińskiej rodzinom Bożeny Jakś oraz Doroty Lisek miało miejsce w dniu 
10 maja 2003 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Wysunął przy tym propozycję,       
aby w sprawie Medalu dla Rozstrzelanych na Rynku w Mosinie, przychylić się do wniosku 
Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej i podczas uroczystości w dniu 20 października 
2003 r., umieścić ten Medal na pomniku rozstrzelanych na cmentarzu parafialnym w Mosinie. 
Radni bez sprzeciwu przyjęli powyższe propozycje.  
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do punktu 16. – Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że wszystkie szczegółowe informacje 

dotyczące każdego dnia jej pracy, zostaną zamieszczone w „Merkuriuszu Mosińskim”. 
Powiadomiła też, iż oprócz zadań jakie musi wypełnić wraz ze swymi zastępcami                      
i pracownikami Urzędu Miejskiego w Mosinie, uczestniczy we wszystkich zebraniach 
organizacji, rad sołeckich lub innych, na jakie jest zapraszana. Wyraziła przy tym 
przekonanie, że najciekawszym spotkaniem w którym uczestniczyła, było spotkanie                
w Porażynie, które dotyczyło wręczenia medalu znaku jakości kierownikowi jednej                  
z mosińskich firm. Najważniejszymi jej zdaniem w ostatnim miesiącu były zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach pomocniczych Gminy Mosina. Uczestnictwo              
w tych zebraniach daje jej bowiem rozpoznanie potrzeb i problemów mieszkańców 
poszczególnych wsi. Stwierdziła także, że na terenach wiejskich zebrania te cieszą się sporym 
zainteresowaniem mieszkańców, natomiast w mieście tylko na terenie jednego osiedla zostały 
dokonane wybory w sposób demokratyczny. Wyraziła również przekonanie, że po odbyciu 
wszystkich zebrań  wiejskich, będzie mogła, poinformować Radę Miejską w Mosinie                  
o najważniejszych zadaniach, jakie są do zrealizowania i jakich oczekują mieszkańcy Gminy 
Mosina. Poinformowała też, że wraz ze swymi zastępcami uczestniczy w pracach komisji 
stałych Rady Miejskiej, na które jest zapraszana i na których składa wyjaśnienia, przedstawia 
swoje problemy. Powiadomiła także o swoim udziale w różnych szkoleniach oraz w sesjach 
Rady Powiatu Poznańskiego. Powiadomiła również, że uczestniczyła w wielu spotkaniach         
z gronem pedagogicznym szkół, przedstawicielami rodziców, Komisją Oświaty i Spraw 
Socjalnych, na terenie Rogalina, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 1           
w Mosinie, przedszkola integracyjnego i Gimnazjum w Mosinie, szkoły w Daszewicach,        
w Pecnej – dotyczących reorganizacji sieci szkół Gminy Mosina. 
Przedstawiła też swoje najważniejsze uwagi dotyczące rozwoju gospodarczego mosińskiej 
gminy.  
Stwierdziła także, że Gmina Mosina jest na dobrej drodze do odzyskania części długu             
od firmy „SWARZĘDZ MEBLE”, które obecnie zalegają ze spłatą kwoty 1.560.000,00 zł.      
Z tego 870.000,00 zł jest „nieszczęśliwym prezentem” z uwagi na przyjęcie ustawy 
restrukturyzacyjnej. Natomiast kwota 690.000,00 zł jest pozostałym długiem, który już narósł 
w okresie od czerwca 2002 r. do chwili obecnej i w tej kwocie, upatruje ona dofinansowania 
do budżetu Gminy Mosina na dodatkowe zadania, które Rada Miejska w Mosinie w dniu 
dzisiejszym przyjęła. Poinformowała również, że dużo czasu zajęła jej sprawa reorganizacji 
Zakładu Usług Komunalnych dotycząca nowych zadań z zakresu naprawy dróg,               
który od września 2003 r. będzie się zajmował komunikacją gminną, a także kontakty                
z developerami osiedla Rogalin, naciskających na podjęcie różnych inwestycji, które 
pomogłyby szybciej zrealizować to osiedle. Zapewniła przy tym, że w tych rozmowach      
stara się zabezpieczyć interes Gminy Mosina, aby nie dać się wmanewrować w zadania, które 
będą się wiązały z różnymi kosztami. Powiadomiła też, że dużo czasu zajmuje jej rozpoznanie 
spraw Klubu Sportowego „1920 Mosina”, gdzie nie zostały zabezpieczone we właściwym 
czasie interesy mosińskiej gminy. Zajmuje się ona także sprawą sprzedaży gruntów Skarbu 
Państwa, która na terenie Mosiny odbywała się też bez zabezpieczenia interesu Gminy 
Mosina. Przedstawiła również informację o przebiegu przetargów dotyczących budowy 
kanalizacji. Niedługo rozpocznie się realizacja tej inwestycji na terenie Sasinowa, Rogalina, 
Krajkowa, Baranowa. Poinformowała też, że Gmina Mosina przystępuje do przetargów           
na sprzedaż mienia komunalnego. Miała ona ogromną nadzieję na duże zainteresowanie 
inwestorów terenem stacji benzynowej, jednak do dnia 26 marca br. nie wpłynęła żadna 
oferta. Zapewniła przy tym, że będzie dalej nagłaśniać ten „temat”, wyraziła jednak 
przypuszczenie, iż ogromne stacje są zainteresowane wielkimi miastami i stacjami przy 
autostradach. Powiadomiła także, że podjęła współpracę z Politechniką Poznańską, która 
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dwukrotnie już przysłała do Gminy Mosina grupę studentów ostatniego roku, którzy 
wykonają różne projekty rozwiązań urbanistycznych dotyczących miasta i gminy. 
Oświadczyła przy tym, że przede wszystkim jest zainteresowana kompleksowym 
rozwiązaniem układów komunikacyjnych, właściwym rozwojem przestrzennym miasta. 
Zapowiedziała również, iż nosi się z zamiarem wprowadzenia podatku „śmieciowego”,           
w związku z czym zbierane są już materiały i dokumenty do przeprowadzenia referendum       
w czerwcu 2003 r. w połączeniu z referendum unijnym. Poinformowała też o wydawaniu 
decyzji budowlanych oraz wnioskach dotyczących zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiła także problemy związane z przejęciem przez 
Gminę Mosina za długi od firmy „SWARZĘDZ MEBLE” tzw. GPZ-tu.  
Zapowiedziała również, iż wiosną 2003 r. będzie podejmowała bardzo aktywne działania 
poprzez służby ochrony środowiska i Straż Miejską w celu wykrywania nielegalnych 
podłączeń do kanalizacji burzowej. Poinformowała przy tym, iż od pracowników Urzędu 
Miejskiego słyszała, że nie było woli, aby takie działania „ukonkretnić”, doprowadzić            
do odcięcia podłączeń tych ludzi, udowodnić im, że proceder ten jest ich dziełem. 
Oświadczyła też, że obecnie będzie podejmowała takie działania, szczególnie na starym 
mieście w Mosinie. 
Powiadomiła także, że dwukrotnie spotkała się z firmą, która przygotowuje folder 
promocyjny, dużo czasu poświęciła też opracowaniu programu „Dni Rzeczypospolitej 
Mosińskiej” wspólnie ze służbami do tego powołanymi. Wyraziła przy tym wolę, aby jeden      
z tych dni, a konkretnie sobota była obchodzona pod hasłem „Rzeczpospolita Europejska”       
z promocją Unii Europejskiej.  
Poinformowała również, iż zabiega o przeprowadzanie różnych imprez na terenie Mosiny,        
a także o pozyskaniu przez Przewodniczącego Komisji Promocji Gminy Jacka Rogalkę 
organizacji wojewódzkich biegów sztafetowych w Mosinie jesienią bieżącego roku. 
Powiadomiła też o planowanym otwarciu wiosną bieżącego roku sezonu kolarskiego,             
na terenie Gminy Mosina, a także o zawiązaniu się Towarzystwa Miłośników Mosiny. 
Zapewniła także, że próbuje promować Gminę Mosina w środkach masowego przekazu, 
jednak związane są z tym spore koszty, na co nie ma w tej chwili zabezpieczenia.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski wyraził zaskoczenie z powodu zapytań 
dotyczących prywatnej szkoły katolickiej, jakie zostały skierowane do Burmistrza Mosiny 
Zofii Springer przez Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina”, które następnie 
odczytał. Poinformował przy tym, iż umowa o najem budynku przez powyższą szkołę 
funkcjonuje od 1992 roku i nie została przeanalizowana przez ten cały czas przez nikogo. 
Czas trwania wynajmu budynku przez szkołę, ustalony jest na okres 10-letni, począwszy         
od dnia 1 stycznia 1992 r. Po upływie tego terminu za zgodą najmującego uważa się,               
że najem zostanie przedłużony na następne 10 lat. Stwierdził też, że sprawa „zapadła”               
bez korekty. Powiadomił także, iż istnieje również druga umowa najmu na teren,                
która zawarta została na okres od stycznia 2000 r. do 31 maja 2002 r. Stwierdził przy tym,        
że organy samorządowe, a także Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych nie wyraziły do tego 
momentu żadnych opinii, stąd jego zdaniem nie jest to tylko problem Burmistrz Zofii 
Springer i jej współpracowników. Wyraził również przekonanie, że problemu 
funkcjonowania szkoły katolickiej na terenie Gminy Mosina nie może przesądzać tylko 
Burmistrz, dlatego pytania powinny być precyzowane tak, aby zawierały wytyczne                
dla Burmistrza i aby można było coś konkretnego na nie odpisać. Problem remontu budynku 
dotyczy wszystkich, w związku z czym zaapelował by precyzując takie zapytania, analizować 
przyczyny stanu, który dzisiaj zastał obecne władze. Stwierdził też, że umowa ta ma 
obowiązywać następne 10 lat, a skutki jej zerwania są jeszcze sprawdzane. Oświadczył także, 
że Burmistrz Mosiny Zofia Springer wraz ze swymi współpracownikami, nie jest w stanie 
sama tego problemu społecznego rozwiązać i precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że Zastępca Burmistrza Bogdan 
Robakowski  w pierwszej części swojej wypowiedzi, minął się trochę z prawem i faktami. 
Poinformował przy tym, że żaden akt prawny nie określa jak mają wyglądać zapytania,             
a sformułowanie § 26 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie „mówi”, iż zapytania stawia się 
w sprawach aktualnych problemów gminy, także celem uzyskania informacji o konkretnym 
stanie faktycznym. W związku z tym, zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mosiny Zofii 
Springer, aby na te zapytania udzielone zostały odpowiedzi z informacją o stanie faktycznym, 
ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem, radni mają możliwość zasięgania informacji 
jedynie poprzez wnioski, interpelacje i ewentualnie zapytania. Nie ma możliwości,                
aby Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych, czy Rada Miejska w Mosinie, zajęła się 
jakąkolwiek sprawą, nie znając podstawowych faktów. Stwierdził też, iż częściowo te fakty 
zostały przez Zastępcę Burmistrza Bogdana Robakowskiego przekazane, w związku z czym 
poprosił, żeby w następnych przypadkach odpowiadać faktycznie na zadane pytania, bo tylko 
ta wiedza, którą Burmistrz Mosiny Zofia Springer wraz ze współpracownikami przekaże 
radnym w zakresie, który uznają za niezbędny i stosowny, może spowodować to, iż Rada 
Miejska, czy z własnej inicjatywy, czy inicjatywy Burmistrza lub jej współpracowników, 
podejmie stosowne działania. Obecnie sprawy zapytań są bardzo precyzyjnie i szczegółowo 
określone w ustawie o samorządzie gminnym, w związku z czym poprosił, aby radni nie 
musieli wysłuchiwać więcej pouczeń ze strony Zastępcy Burmistrza Bogdana 
Robakowskiego i aby otrzymywali informacje, o które proszą, ponieważ jedynie posiadając 
informacje, mogą w danej sprawie podejmować właściwe działania. Wyraził także pogląd,       
iż nie można podejmować działań, czy ewentualnie składać propozycji co zrobić w konkretnej 
sprawie, jeżeli nie zna się stanu faktycznego. Stwierdził również, że zgodnie z informacjami 
przedstawionymi na ostatnim szkoleniu, przeprowadzonym dla radnych Rady Miejskiej             
w Mosinie przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, radni mogą 
podejmować działania za pośrednictwem interpelacji, wniosków i zapytań.        
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, iż należy rozróżnić interpelację i zapytania. 
Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. Oświadczyła przy 
tym, że na jej ręce wpłynęło około 60 różnych zapytań, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, nie 
dotyczących zasadniczego charakteru wspólnoty gminy. Powiadomiła też, iż pyta się w nich  
o różne sprawy, które nie mają w tej chwili istotnego wpływu na realizację podjętych uchwał. 
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także celem uzyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym, przy czym są one formułowane pisemnie,            
na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia 
odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie     
14 dni, z tym, że pytania zadawane są na sesji. Poinformowała także, iż jest obecnie 
„zasypywana” najróżniejszymi pytaniami, które jej zdaniem są nieistotne. Oświadczyła przy 
tym, że nie wie czemu to ma służyć: „paraliżowi” pracy Urzędu Miejskiego, czy też 
utrudnieniu jej pracy. Wyraziła również przekonanie, iż między sesjami powinna pracować, 
zajmować się realizacją uchwał, jakie podejmuje Rada Miejska, a nie siedzieć i odpowiadać 
na pytania, które nie mają istotnego znaczenia. Stwierdziła także, iż do tej pory wpłynęło 
więcej zapytań niż interpelacji, ponieważ interpelacje są o istotnym znaczeniu i mogą być 
kierowane pomiędzy sesjami.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zauważył, że Burmistrz Mosiny Zofia Springer, 
ani też on, czy ktokolwiek inny, nie mogą zabronić radnym pracować. Formuła tej pracy jest 
do uzgodnienia i być może można to zrobić lepiej i właściwiej. Oświadczył przy tym,             
że konkretnie trzy przytoczone przez Zastępcę Burmistrza Bogdana Robakowskiego 
zapytania w sprawie prywatnej szkoły katolickiej, złożył na ręce Burmistrza Mosiny Zofii 
Springer wcześniej dlatego, aby umożliwić udzielenie spokojnej, merytorycznej odpowiedzi. 
Powiadomił też, iż w dwóch sprawach już taka odpowiedź wpłynęła od Zastępcy Burmistrza 
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Bogdana Robakowskiego. Jego zdaniem taka właśnie forma działania może przeciwdziałać 
zaskakiwaniu pytaniami podczas sesji i otrzymywaniu przez radnych odpowiedzi później. 
Jeżeli jednak Burmistrz Zofia Springer uważa, że zapytania mogą być kierowane dopiero        
w czasie sesji i radca prawny swoją opinią potwierdzi taki pogląd, to on, jako Przewodniczący 
Rady Miejskiej również się z tym zgodzi, a zapytania radnych będą gromadzone w Biurze 
Rady Miejskiej i przekazywane Burmistrz Zofii Springer podczas sesji Rady, a odpowiedzi 
będą przesyłane w ustawowym terminie 14 dni. Wyraził przy tym przekonanie, iż jest to 
kwestia ustalenia pewnych zasad. Oświadczył także, że nie chciałby takiego podejścia            
do sprawy, że radnemu coś wolno, czy nie wolno ponieważ każdy radny uzyskał mandat i ma 
prawo go realizować zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami. Wyraził również nadzieję, 
iż w ramach pracy nad nowym Statutem Gminy Mosina, jego ustalenia będą tak 
precyzowane, aby były jasne i czytelne dla wszystkich i nie budziły nikomu niepotrzebnych 
emocji. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że prowadzący obrady Przemysław Pniewski uczestniczył  
w pracy poprzedniej Rady Miejskiej, w związku z czym wie, że pod koniec kadencji 
burmistrzowie i ówczesny Zarząd Miejski poddali obiekt dzierżawiony przez prywatną szkołę 
katolickiej kontroli przez komisje techniczną. W związku z tym powyższy obiekt oceniały          
3 komisje: straży, sanepidu i powiatowe służby techniczne. Oświadczył przy tym, iż posiada 
materiały dotyczące tej sprawy. Zarząd Miejski w Mosinie otrzymał odpowiedź, iż obiekt 
nadaje się do pracy po likwidacji „pewnych” zastrzeżeń i po „tych” zastrzeżeniach 
Kręgielczakowie zrobili to, co mogli, żeby następne komisje obiekt odebrały. Stwierdził też, 
że obiekt ten jest obecnie przystosowany technicznie do pracy jako szkoła. Przypomniał 
także, iż podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w Urzędzie Miejskim 
zadał pytanie, dlaczego do wszystkich innych szkół te komisje nie trafiły, tylko do szkoły 
katolickiej. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, że nie rozumie wypowiedzi radnego 
Jacka Rogalki.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, iż zapraszał jedynie do współpracy  
komisje i Radę Miejską w znaczących problemach mosińskiej gminy, a takim jest właśnie 
funkcjonowanie szkoły katolickiej na terenie Gminy Mosina. Zgodził się przy tym, że pytania 
uzupełniające muszą być zadawane, jednak nie mogą się pojawiać w „taki zaskakujący” 
sposób. Oświadczył też, że jego intencją nie było pouczanie, ale prośba o współpracę. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził pogląd, że na dobrym przepływie  
informacji między Radą Miejską  a  Burmistrzem Mosiny i Urzędem Miejskim wszyscy mogą 
tylko skorzystać, a najbardziej społeczność Gminy Mosina. 
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego zapytania, które 
odczytał Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski, odnośnie funkcjonowania prywatnej 
szkoły katolickiej nie padły na „poprzedniej” sesji, a teraz radni tracą na to czas. Wyraziła 
przy tym przekonanie, że należało to do poprzedniej Rady Miejskiej i jeżeli coś już było           
i ona tego nie dopełniła, w tym momencie nie powinno być już o tym mowy. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, iż nie rozumie, o czym mówi radna 
Magdalena Wojciechowska.  
Radna Magdalena Wojciechowska wyjaśniła, iż mówi o tym, że radni niepotrzebnie tracą 
czas. Wyraziła przy tym przekonanie, że nowa Rada Miejska w Mosinie ma nowe problemy      
i nie potrzebuje podejmować teraz „rzeczy”, które były niedopełnione przez poprzednią Radę.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż w dalszym ciągu nie rozumie, o czym 
mówi radna Magdalena Wojciechowska.  
Radna Magdalena Wojciechowska oświadczyła, iż mówi o straconym czasie.   
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Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż 10-letnie porozumienie na korzystanie z budynku 
szkoły katolickiej wygasło w dniu 21 maja 2002 r. i do maja tegoż roku trzeba było na ten 
temat rozmawiać i zastanowić się co dalej. 
Radna Magdalena Wojciechowska stwierdziła, że teraz jest to czas stracony.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, iż w dalszym ciągu nie rozumie 
poprzednich wypowiedzi, ponieważ Klub Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” 
prosił o udzielenie informacji i nic więcej. Wyraził przy tym nadzieję, iż zostanie 
wypracowana taka kultura wspólnego „bycia” i odpowiedzią na merytoryczne pytanie będzie 
informacja, a nie niepotrzebna dyskusja. Stwierdził też, iż informacja ta miała wskazać jaki 
jest obecnie punkt widzenia Burmistrza Zofii Springer i jej współpracowników na pewne 
aspekty działania szkoły katolickiej.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec przedstawił aktualne problemy w dziedzinie opieki 
społecznej oraz problemy natury organizacyjnej i ekonomicznej związane z poborem             
do zasadniczej służby wojskowej. Wyraził też przekonanie o konieczności wprowadzenia 
wewnętrznej i zewnętrznej kontroli w Urzędzie Miejskim, która dawałaby jasność                  
co do podejmowanych decyzji, żeby nie było  takich niuansów, że „albo coś się zapomina, 
albo coś przeacza”. W przeciwnym wypadku albo nie zostaną rozpatrzone dobrze „pewne 
wnioski”, albo nie będzie informacji, tak jak z tą „nieszczęsną” ustawą restrukturyzacyjną,        
a  to są potężne straty. Wszystko polega na tym, żeby jak najgłębiej dotrzeć do informacji, 
żeby móc później odpowiednią decyzję podjąć. Powiadomił też, iż w Urzędzie Miejskim nie 
został powołany dotąd pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, pomimo wejścia             
w życie ustawy z 1999 r. Wyraził także przekonanie, że taki pełnomocnik musi być                        
na „utrzymaniu”, oraz wątpliwość, czy ktoś o tym nie wiedział. Jego zdaniem można było 
ponieść wcześniej większe konsekwencje, a teraz trzeba podjąć natychmiastowe decyzje, 
które kosztują, ponieważ Burmistrz Zofia Springer musi zatrudnić dodatkowo kogoś, kto ma 
już pełne uprawnienia i „poświadczenie” Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Stwierdził 
również, iż jest to strata i wstyd przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, że do tej pory 
ta sprawa nie została załatwiona. 
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, iż zgodnie z prawem można zrestrukturyzować dług 
pod warunkiem wywiązywania się przedsiębiorstwa przez kolejny rok z obowiązków 
podatkowych bez zarzutu. Jeżeli firma „SWARZĘDZ MEBLE” już w tej chwili generuje 
długi, to można domniemywać, iż nie będzie mogła być restrukturyzowana i również długi 
wskazane do restrukturyzacji, nadal będą wymagane. Tak więc jego zdaniem problem, jak 
nazwała ją Burmistrz Zofia Springer - nieszczęsnej uchwały - nie istnieje. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że 31 marca br. mija termin płatności I raty podatku 
od nieruchomości, przy czym ustawa określa także „ratalność” spłat wszystkich długów. 
Powiadomiła też, iż odpowiednie służby dokładnie to sprawdzają i obecnie jeszcze nie ma 
podstaw, aby pozbawić firmę „SWARZĘDZ MEBLE” z korzystania z restrukturyzacji.  
Radny Stanisław Barć przypomniał, że radni usłyszeli informację, iż wyżej wymieniona firma 
wygenerowała obecnie dług ponad 1.500.000,00 zł.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż obecnie dług ten wynosi 1.500.000 zł, w tym 
870.000,00 zł podlega restrukturyzacji. Oddłużenie restrukturyzacyjne obejmowało okres       
do końca czerwca 2002 r., w związku z czym firma „SWARZĘDZ MEBLE” jest 
zobowiązana zapłacić podatek od lipca do grudnia 2002 r. i do marca 2003 r. Są to już te 
zaległości, które się tworzą, z tym, że do końca grudnia 2002 r. obowiązywały nieco inne 
przepisy, a obecnie Urząd Miejski czeka na „normalną” ratę do 31 marca br. 
  
do punktu 17. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że VIII Sesja Rady 
Miejskiej w Mosinie odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16.00.  
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Poinformował też, iż zmianie uległ termin wyjazdowego posiedzenia komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie z 29 marca na 12 kwietnia br., ze względu na możliwość zapoznania się 
z szerszym frontem robót inwestycyjnych.  
Zapowiedział także, że radni otrzymają po zakończeniu posiedzenia, sprawozdanie                   
z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002.  
Zachęcił również radnych do zapoznania się z materiałami przekazanymi im przez Punkt 
Informacji Europejskiej w Mosinie.  
Poinformował też o swoim udziale w sesji Rady Powiatu Poznańskiego, w ramach której 
odbyła się debata na temat bezpieczeństwa na terenie Powiatu Poznańskiego.  
Przedstawił także dotychczasowe wyniki wyborów władz jednostek pomocniczych Gminy 
Mosina.  
Powiadomił również o odbytym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, która wyraziła opinię 
na temat przyznania 3 wolnych lokali z zasobów mieszkaniowych Gminy Mosina. 
Poinformował też o ukonstytuowaniu się Komisji Statutowo-Regulaminowej i o rozpoczęciu 
przez powyższą nią pracy nad projektem Statutu Gminy Mosina.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć przedstawił przebieg kontroli remontu       
i modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie. Powiadomił przy tym o planowanym 
utworzeniu zespołów kontrolnych, w celu usprawnienia pracy wyżej wymienionej komisji 
stałej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński  
zaprezentował wnioski powyższej komisji stałej z jej posiedzenia w dniu 18 marca br.  
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski poinformował         
o spotkaniu powyższej komisji w dniu 19 marca br. na temat szkód łowieckich                        
i inwentaryzacji zwierzyny oraz związanych z tą problematyką działań samorządowych,            
z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie to poprzedziło zatwierdzenie planów kół 
łowieckich przez Burmistrza Zofię Springer. Następnie zrelacjonował przebieg tego 
posiedzenia. Zaproponował przy tym, aby dwóch członków Komisji Ochrony Środowiska         
i Rolnictwa: radna Małgorzata Twardowska oraz radny Krzysztof Rembowski uczestniczyli  
w charakterze gości w naradzie łowczych kół łowieckich na terenie Nadleśnictwa 
Konstantynowo.  
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Marek Klemens przedstawił 
przebieg spotkania powyższej Komisji w dniu 17 marca br. w sprawie organizacji szkół          
na terenie miasta Mosina. Poinformował przy tym, iż Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych 
pozytywnie zaopiniowała propozycję utworzenia zespołu szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2         
i Gimnazjum w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75, 3 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”         
i 2 głosach „wstrzymujących się”.  
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy Jacek Rogalka powiadomił o przebiegu 
posiedzenia powyższej komisji stałej w dniu 12 marca br. na temat organizacji obchodów Dni 
Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował o zmianie terminu posiedzenia 
Komisji Praworządności i Porządku Publicznego z dnia 21 marca na 4 kwietnia br. 
Przedstawił również przebieg wspólnego posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku 
Publicznego oraz Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych na temat realizacji programu 
„Przyjazna Gmina”. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, iż podanie zmiany terminu posiedzenia z 5-dniowym 
wyprzedzeniem nie jest zupełnie „w porządku”, gdyż prowadzi on działalność gospodarczą,    
w której zobowiązany jest umowami. Wyraził również pogląd, że w takich przypadkach 
nieplanowanych zmian posiedzeń, nie powinny być potrącane kwoty z diet radnych z tytułu 
nieobecności. 
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że termin spotkania Komisji 
Budżetu i Finansów został zmieniony po dyskusji z Burmistrz Zofią Springer i członkami 
Prezydium Rady Miejskiej, w wyniku której ustalono, aby pracę Rady Miejskiej pogodzić         
z udziałem jej przedstawicieli w wyborczych zebraniach wiejskich. Poinformował przy tym, 
iż w kwestiach związanych z potrąceniami za nieobecność, inicjatywa zmiany stosownej 
uchwały Rady Miejskiej należy do radnych. Przypomniał też, że zapis w uchwale dotyczącej 
diet radnych wyklucza możliwość dowolnego usprawiedliwiania nieobecności radnych          
na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach jej komisji stałych przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, poza oddelegowaniem radnych do innych działań związanych z pracą Rady 
Miejskiej. 
Radny Jacek Rogalka wyraził przekonanie, że zmiana terminu posiedzenia komisji to 
„specyficzny przypadek”.   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż jako Przewodniczący Rady w tej 
kwestii nie ma specyficznych uprawnień. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się z prośbą, aby nie zmieniać terminów posiedzeń komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy może podjąć wniosek,           
aby Rada Miejska usprawiedliwiła nieobecność radnego Jacka Rogalki.  
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że nie o to mu chodziło, tylko żeby nie dochodziło             
do takich sytuacji. Powiadomił przy tym, że dopasowuje się on do całorocznego 
harmonogramu pracy Rady Miejskiej.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że na prośbę grupy radnych 
zostały zmienione terminy zebrań wiejskich, które rozciągnięto na ponad 2 tygodnie,                
w związku z czym nie udało się zrealizować planowych terminów komisji stałych. Jeżeli 
radni życzą sobie jakichkolwiek zmian w uchwale dotyczącej diet radnych, to zwrócił się        
do radnych o podjęcie stosownej inicjatywy.  
Radny Stanisław Barć zaproponował, aby rozwiązać tę sprawę na bieżąco.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że jedynym rozwiązaniem jest 
upoważnienie przez Radę Miejską jej Przewodniczącego do usprawiedliwiania 
poszczególnych radnych. Wymaga to jednak zmiany uchwały dotyczącej diet radnych.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wysunął wniosek, aby upoważnić 
Przewodniczącego Rady Miejskiej do usprawiedliwiania uzasadnionej nieobecności radnych,               
w przypadku zmiany terminu komisji w stosunku do harmonogramu przyjętego na rok 2003.  
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, iż usprawiedliwienie nieobecności w razie 
zmiany terminu posiedzenia komisji powinno być obligatoryjne bez konieczności składania 
wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż dyskusja radnych może doprowadzić 
do sytuacji, w której w razie zmiany terminu komisji, wszyscy jej członkowie mogliby nie 
przyjść i posiedzenie komisji mogłoby się nie odbyć. Przypomniał przy tym, że zgodnie            
z ustawodawstwem, radny otrzymuje dietę za pracę wykonaną. Stwierdził też, iż jeżeli radni 
uważają, że takie usprawiedliwienie jest możliwe, czy konieczne, to poprosił o wyrażenie 
takiej opinii za pośrednictwem głosowania nad wcześniej przedstawionym wnioskiem.  
Radna Magdalena Wojciechowska zapytała, czy jeśli radny pracuje na rzecz komisji, której 
jest członkiem i nie może uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej, ma być wtedy ukarany.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, iż aby nieobecność była 
usprawiedliwiona, radny w podanej przez radną Magdalenę Wojciechowską sytuacji, musi 
być oddelegowany przez Przewodniczącego Rady. Następnie poddał pod głosowanie 
zgłoszony wcześniej przez siebie wniosek. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
powyższy wniosek 19 głosami „za”. 1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
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do punktu 18. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego, dotyczącym wniosków złożonych wcześniej 
w sprawie zwiększenia stanu ilościowego Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych                        
do 8 członków. Powiadomił przy tym o otrzymanej od prowadzącego obrady Przemysława 
Pniewskiego odpowiedzi na powyższy wniosek i zapytał, kiedy przewidziana jest zmiana 
stosownej uchwały. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż zmiana uchwały w powyższej 
sprawie  będzie możliwa w momencie kiedy wpłynie do niego odpowiedni wniosek zgodny                   
ze wskazaną wcześniej podstawą prawną, którą w tym przypadku jest Regulamin Rady 
Miejskiej. Jeżeli taki wniosek otrzyma, postara się go wprowadzić na sesję w miesiącu maju 
br., ponieważ sesja kwietniowa poświęcona jest sprawom absolutorium.  
Radny Zygmunt Niemczewski oświadczył, że złoży wniosek w tej sprawie. Powiadomił też, 
iż jest zdziwiony, że w materiałach dla radnych otrzymał „ulotkę” podpisaną przez Witolda 
Wilhelma odnośnie zadłużenia Mosiny z wyliczeniem w procentach. Stwierdził także,             
że dla niego tym, kto przeprowadza wyliczenia jest Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak, 
która wyliczyła około 60% zadłużenia, co opublikowane zostało w „Merkuriuszu 
Mosińskim”. Przypomniał przy tym, iż Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Pniewski na ostatniej sesji przekazał informację, że zadłużenie wynosi 54%, teraz radni 
otrzymali informację, iż jest to 48%. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy nadal 
radni będą takie kartki dostawać. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż tego nie wie. Poinformował też,          
iż w wypowiedzi Burmistrz Zofii Springer opublikowanej na łamach „Gazety Wyborczej”, 
pojawiła się informacja dotycząca zadłużenia Gminy Mosina i wiążąca powyższe zadłużenie  
z pracą radnych poprzedniej kadencji. Radny poprzedniej kadencji Witold Wilhelm          
zwrócił się do niego z prośbą, o przekazanie informacji na temat zadłużenia, przygotowanej 
na podstawie własnych danych publikowanych wcześniej na łamach „Biuletynu 
Mosińskiego”. Zapewnił przy tym, że każdy z radnych ma możliwość sprawdzenia tej 
informacji. Jego zdaniem różnica w spojrzeniu na wysokość zadłużenia będzie zawsze 
polegała na tym, w jaki sposób będzie się je obliczać. Regionalna Izba Obrachunkowa 
zadłużenie oblicza w stosunku do dochodów z końca roku i jest to zgodne z  art. 114 ustawy  
o finansach publicznych. Zgodnie z taka zasadą ustalania zadłużenia dla Gminy Mosina 
wynosi ono w granicach 52%. Oświadczył też, iż informacje dotyczące zadłużenia,            
które przekazał na poprzedniej sesji, były wynikiem obliczeń dokonanych przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową, która sprawę tę badała szczegółowo na prośbę Burmistrz Zofii Springer, 
w związku z przygotowywaniem się Gminy Mosina do podjęcia ewentualnych działań 
związanych z obligacjami i działaniami na rzecz możliwości wzbogacenia dochodów 
mosińskiej gminy. Zgodnie z prawem i interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako 
zadłużenie liczone pożyczki, czyli umowy podpisane, a Gmina Mosina aktualnie ma 
podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        
na kwotę 15.000.000,00 zł, przy czym kwota ta zostanie wykorzystana dopiero w połowie 
przyszłego roku. Przypomniał także, iż obecnie budowana jest kanalizacja sanitarna na terenie 
miasta Mosiny, aktualnie w okolicach Osiedla Morena i ul. Pożegowskiej, w 50% 
finansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie 
również rozpoczęta inwestycja na Osiedlu Czarnokurz, również finansowana w części z tego 
kredytu. 
Radny Jacek Rogalka powiadomił, iż jego intencją było wyjaśnienie o zasadności tego,         
że Witold Wilhelm dostarczył to radnym. Wyraził przy tym przypuszczenie, że za chwilę 
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portier z firmy „SWARZĘDZ MEBLE” przyniesie taką samą „kartkę” i przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski dołączy ją do materiałów dla radnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poprosił radnego Jacka Rogalkę, aby nie 
obrażał kolegi, z którym pracował w Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji.  
Radny Jacek Rogalka wyraził przekonanie, że jest to „hipokryzja, ponieważ on to przeczytał             
i przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powinien się do tej nieprawdy odnieść”.     
Radny Zygmunt Niemczewski stwierdził, iż podważona została wiarygodność Skarbnika 
Gminy Mosina Ewy Marciniak, która na swoim stanowisku pracuje „chyba” minimum 10 lat. 
Oświadczył przy tym, że za chwilę z jego „zrzeszenia” przyjadą fachowcy – księgowi, którzy 
liczą ogromne pieniądze i powiedzą „nie”  -  jest 65% zadłużenia. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, iż jest ostatnią osoba, która 
powiedziałaby cokolwiek niedobrego, czy robiłaby uwagi na temat pracy Skarbnika Gminy 
Mosina. Stwierdził przy tym, iż współpracuje ze Skarbnik Ewą Marciniak od 15 lat i nigdy 
nie było między nimi różnic w poglądach dotyczących kwestii finansowych. Zwrócił się               
też z prośbą, umożliwić radnym poprzedniej kadencji przekazywanie informacji. Stwierdził 
także, że jeżeli radny Jacek Rogalka ma jakiekolwiek uwagi dotyczące „nieprawdy”, jak 
stwierdził wcześniej, to jest proszony o wskazanie w którym miejscu i w jaki sposób zostało 
to źle „zrobione”. Poinformował przy tym, że nie odniósł się on do treści tego pisma, tylko   
do prośby radnego poprzedniej kadencji Witolda Wilhelma, aby radni również otrzymali tę   
informację według rozdzielnika, zgodnie z którym przekazana została ona również Burmistrz 
Zofii Springer i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.  
Radny Zygmunt Niemczewski wyraził przekonanie, że radny poprzedniej kadencji Witold 
Wilhelm mógł wysłać tę informację pocztą i że dla niego liczy się to, co napisała Skarbnik 
Gminy Mosina Ewa Marciniak, pod czym podpisała się Burmistrz Zofia Springer, która jest 
odpowiedzialna. Stwierdził również, że przedstawione w informacji Witolda Wilhelma 48%,  
kłóci się z wyliczeniem zadłużenia Gminy Mosina przez przewodniczącego obrad 
Przemysława Pniewskiego na 54 czy 53%.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż radny Zygmunt Niemczewski go 
nie słucha. 
Radny Zygmunt Niemczewski zapewnił, że słucha przewodniczącego obrad Przemysława 
Pniewskiego.   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że radny Zygmunt 
Niemczewski słyszy to, co chce usłyszeć. Stwierdził również, iż wykorzystanie kredytu          
na koniec roku wyniosło niecałe 9.000.000,00 zł. Jak się policzy wykorzystanie kredytu - są 
inne dane, a jak się mówi o innych sprawach - są też inne dane. 
Radny Zygmunt Niemczewski zauważył, że tylko zadał pytanie, dlaczego takiego rodzaju 
materiały są wkładane do teczek radnych. 
Radna Magdalena Wojciechowska stwierdziła, iż nie wszyscy radni życzą sobie umieszczania 
takich materiałów w swoich teczkach.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że nie ma obowiązku pytania 
radnych o zdanie w tej sprawie. 
Radny Jacek Rogalka zaproponował, aby w związku z koniecznością przeprowadzenia 
powtórnych wyborów do władz osiedli na terenie Mosiny, poinformować społeczność tych 
osiedli o roli zarządów osiedli w lokalnym samorządzie. Zgłosił również propozycję 
zmniejszenia liczby wymaganych osób potrzebnych, aby Ogólne Zebranie Mieszkańców było 
władne do wyboru władz poszczególnych osiedli.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że sprawy związane z polityką 
informacyjną Urzędu Miejskiego należą do kompetencji Sekretarza Gminy Mosina Piotra 
Woźniaka, natomiast wymagana ilość mieszkańców uczestniczących w Ogólnym Zebraniu 
Mieszkańców, niezbędna do dokonania wyboru władz poszczególnych osiedli, zapisana jest 



 23

w statutach tych osiedli. Zmiana w powyższej kwestii, wiąże się ze zmianą poszczególnych 
statutów.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się do Radcy Prawnego Zygmunta Kmiecika o wyjaśnienie,  
czy istnieje możliwość odzyskania długu od spółki „FRYZ” w wysokości 53.000,00 zł          
czy 54.000,00 zł.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, iż sprawa odzyskania należności od spółki 
„FRYZ” znajduje się obecnie w egzekucji. Poinformował również o stanie prawnym 
restrukturyzacji długu firmy „SWARZĘDZ MEBLE” S. A. 
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że płytę którą przygotowuje z Chórem pod wezwaniem 
Św. Cecylii wykonuje nieodpłatnie.  
Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej 
Kazimierz Dobry zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego w uchwale przyznającej Medal 
Rzeczypospolitej Mosińskiej Rozstrzelanym na Rynku w Mosinie, nie ma informacji,               
iż z wnioskiem o powyższe wyróżnienie dla ofiar egzekucji w dniu 20 października 1939 r., 
wystąpiła wyżej wymieniona organizacja. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przedstawił procedurę kierowania wniosków                  
i przyznawania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej 
Kazimierz Dobry zaproponował, aby odpowiednio wcześniej przygotować organizacyjnie 
uroczystość wręczania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rozstrzelanym na Rynku              
w Mosinie w dniu 20 października br.      
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby spotkanie organizacyjne w tej 
sprawie odbyło się na początku miesiąca września br.  
Radna Barbara Czaińska zwróciła się o wyjaśnienie, czy będą opracowywane miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Pecna z uwzględnieniem zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową. Poinformowała przy tym,         
że sprawą tą zainteresowani są przede wszystkim właściciele gruntów rolnych                        
od ul. Ogrodowej w stronę torów kolejowych, szczególnie przy ul. Makowej i przy                  
ul. Strażackiej we wsi Pecna, którzy pytają czy mają składać w tej sprawie wnioski. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, iż Urząd Miejski w Mosinie podjął 
procedurę w zakresie wszystkich wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów, jakie zostały 
złożone w Urzędzie Miejskim.  
Radna Danuta Białas zaproponowała, aby podjąć wspólne działania w kierunku poprawy 
czystości i porządku na terenie Gminy Mosina. Poinformowała przy tym, że co niedzielę          
z grupą osób zainteresowanych turystyką „przemierza” różne zakątki Gminy, w związku           
z czym może stwierdzić, iż jest ona bardzo zaśmiecona.  Zaproponowała też, aby Burmistrz 
Zofia Springer na łamach „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” zwróciła się w formie apelu 
do mieszkańców, aby dbali o „elegancką” gminę. Zwróciła się także z prośbą o posprzątanie 
także terenów wzdłuż drogi łączącej ul. Sowiniecką z ul. Śremską, mimo, że są one 
własnością Polskich Kolei Państwowych, gdyż są one również wizytówką miasta Mosina. 
Wyraziła przy tym zadowolenie z powodu planów wprowadzenia „podatku śmieciowego”. 
Stwierdziła również, iż należy tę sprawę nagłośnić, aby społeczeństwo zaakceptowało 
powyższą formę opodatkowania. 
Radna Barbara Czaińska wyraziła przekonanie, że osoby, które wywożą śmieci, są                  
za „podatkiem śmieciowym”, natomiast bronią się przed nim mieszkańcy wywożący odpady 
do lasu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby Straż Miejska w Mosinie        
w ramach realizowania regulaminu utrzymania czystości i porządku, kontrolowała wywóz 
nieczystości stałych i płynnych. Wyraził też przekonanie, że ważną rolę w działaniach            
na rzecz czystości Gminy Mosina odegrać może informacja skierowana do społeczeństwa. 
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Radny Jacek Rogalka powiadomił, że dwa lata temu także dwukrotnie złożył wniosek             
do Zarządu Miejskiego w sprawie uporządkowania terenu należącego do Polskich Kolei 
Państwowych, o którym wspominała radna Danuta Białas. Poinformował przy tym,                  
iż pierwszy wniosek trafił do Polskich Kolei Państwowych i nie spotkał się z należytą reakcją, 
dopiero za drugim razem teren uporządkował Zakład Usług Komunalnych, po czym przesłał 
rachunek do Polskich Kolei Państwowych. Zgodnie z jego stanem wiedzy powyższy rachunek 
został uregulowany. Może więc być to sposób na wyegzekwowanie również obecnie 
porządku na tym terenie.  
Radna Barbara Czaińska zaproponowała, aby zorganizować akcję sprzątania Gminy Mosina. 
Radny Leszek Dymalski wysunął wniosek, aby na łamach „MERKURIUSZA 
MOSIŃSKIEGO” zamieścić pełną informację na temat możliwości legalnego wywozu śmieci 
ze wskazaniem miejsc do tego przeznaczonych.  
Redaktor naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak powiadomił,        
że podjął na łamach powyższej gazety działanie edukacyjne związane z wyzwoleniem 
potrzeby estetyki i czystości wokół siebie. Zapowiedział przy tym, iż w kolejnym numerze, 
który ukaże się w okolicach 10 kwietnia br., opublikowanych zostanie kilkanaście artykułów 
związanych z tematem czystość, porządek i elegancja. Poinformował też, iż w majowym 
numerze bardzo szeroko omówiony zostanie temat referendum w sprawie „podatku 
śmieciowego”. Złożył przy tym podziękowania za pozyskanie wielu radnych do współpracy. 
Stwierdził także, iż czyni starania, aby każdy następny numer „MERKURIUSZA 
MOSIŃSKIEGO” był „lepszy”. Wyraził również przekonanie, że mimo technicznych 
kłopotów z drukiem pierwszego numeru odczucia mieszkańców dla niego są pozytywne            
i budujące. Oświadczył też, że w sprawie podmiotowego artykułu nie wpłynęło do niego 
żadne pismo. Wyraził przy tym zdziwienie, iż krążą po Gminie Mosina jakieś inne 
interpretacje tego artykułu. Jego bowiem zdaniem po to jest „MERKURIUSZ MOSIŃSKI”      
- gazeta mieszkańców - żeby na jego łamach ukazywały się „te rzeczy”. Zapewnił także,         
iż redakcja powyższej gazety jest otwarta na to wszystko. Oświadczył również, że nie jest 
żadną „tubą” władzy, ale chce również pisać i w drugą stronę „te rzeczy” ewentualnie, skoro 
były jakiekolwiek uwagi do tego artykułu. Zapowiedział też, że redakcja „MERKURIUSZA 
MOSIŃSKIEGO” chce zająć się tematem psów mosińskich, a także poszerzyć zakres 
tematyczny publikacji o porady rodzinne, porady psychologów, porady ogrodnika, zapowiedź 
wyróżnienia „laur elegancji”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że w dniu 8 kwietnia br. przed  
Naczelnym Sądem Administracyjnym w Poznaniu, odbędzie się rozprawa ze skargi Majątku 
Rogalin w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie poprzedniej kadencji, w sprawie 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Rogalin. 
Poinformował przy tym, że odbyła się już jedna rozprawa dotycząca zarzutu bezczynności      
ze strony Rady Miejskiej, który to został przez Naczelny Sąd Administracyjny oddalony.    
Sekretarz Gminy Mosina Piotr Woźniak poinformował o zmianie lokalu na wyborcze 
zebranie wiejskie dla Sołectwa Sasinowo. Wyraził przy tym przekonanie, że istnieje potrzeba 
nowelizacji statutów jednostek pomocniczych Gminy Mosina.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, jak przebiega współpraca z gminami 
partnerskimi: Seelze i Bunschoten.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, iż poinformowała gminy partnerskie - Seelze, 
Bunschoten, Soleczniki o zmianie składu osobowego władz wykonawczych, a także o nowym 
składzie Rady Miejskiej. 
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do punktu 19. – Zakończenie sesji. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował radnym, zaproszonym 

gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji i pożegnał ich, 
kończąc w ten sposób VII sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 20.40.  
 
 
  Protokołowała                    Przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk                         Przemysław Pniewski 

Radny nadzorujący 
prowadzenie protokołu 

 
Krzysztof Rembowski  
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