
Protokół nr LX/06 
z LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2006 r. 
w Sali Posiedzeń 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 sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad.  
6. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2006 (uchwała). 
7. Plan Rozwoju Lokalnego (uchwała). 
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 25 maja do 20 czerwca 2006 r. 
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
10. Zapytania i wnioski radnych. 
11. 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. 

Prowadzący obrady 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 16 radnych, co stanowi 76,19% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecni byli: radna Krystyna  
Sakwa–Jakubowska ze względów osobistych, radny Jerzy Falbierski ze względów 
zdrowotnych, radny Jacek Rogalka i radny Tomasz Żak ze względu na obowiązki zawodowe. 
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. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby w skład Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej weszły radne: 

a) Magdalena Wojciechowska, 
b) Halina Labrzycka–Jankiewicz. 

W tym momencie na Salę Posiedzeń przybyła radna Maria Krause, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, udział brało już 17 radnych. 
W związku z tym, że radna Magdalena Wojciechowska i radna Halina Labrzycka–Jankiewicz 
przyjęły propozycję kandydowania, prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał ich 
kandydatury pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie,  
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czyli 17 głosami „za”, wybrała radną Magdalenę Wojciechowską i radną Halinę  
Labrzycką–Jankiewicz do pełnienia funkcji członków Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję 
nadzorującego sporządzenie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny 
Marek Klemens. 
W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę propozycję, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie jednogłośnie – 17 głosami „za”, wybrała radnego Marka Klemensa  
do nadzorowania sporządzenia protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję.  
Radna Barbara Czaińska złożyła wniosek o wycofanie z proponowanego porządku obrad 
następnych punktów po punkcie 7, ponieważ jest to sesja dodatkowa, a za tydzień „mamy” 
kolejną sesję, podczas której te punkty mogłyby zostać przedstawione. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że jeżeli będzie taka wola Rady Miejskiej  
w Mosinie po przegłosowaniu tego wniosku, to on nie widzi przeszkód. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek radnej Barbary 
Czaińskiej, aby z proponowanego porządku LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, wykreślić 
dotychczasowe punkty 8 – 10. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy 
wniosek 14 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.     
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, w ten sposób został 
ustalony porządek LX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2006 (uchwała). 
7. Plan Rozwoju Lokalnego (uchwała). 
8. Zakończenie sesji. 
 
do punktu 6. – Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2006 (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że cechą dobrego 
gospodarowania jest szybkie reagowanie na zmiany wynikające z praw rynku i dynamiki 
rozwoju sytuacji ekonomicznej. Dzisiaj rozpatrywany wniosek zawiera propozycje zmian 
budżetu dla lepszego wykorzystania dostępnych środków na inwestycje. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński wyraził przekonanie, iż sytuacja rynkowa jest „takim 
czujnikiem” ulegającym ciągle zmianie. Stwierdził przy tym, że stosunku do propozycji 
budżetowych, dodanych na początku roku w trakcie tworzenia budżetu, powstały nowe 
uwarunkowania, które zaowocowały propozycją zmiany do budżetu w szeregu zadań. 
Sytuacja, która powstała obecnie, a wyniknęła między innymi z nowej ustawy – prawo  
zamówień publicznych oraz bardzo dobrej koniunktury na rynku wykonawców, spowodowała 
bardzo małą konkurencję tych wykonawców. W związku z powyższym daje się zauważyć 
dosyć nieoczekiwany wzrost cen w ofertach wykonywanych prac. Jest to znaczna różnica  
w stosunku do realizacji zamówień publicznych w roku ubiegłym, na którym to 
„wzorowaliśmy się” dając i szacując propozycje do budżetu. Wyraził też przekonanie, że nie 
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ma „tutaj” jakiejś prawidłowości, choć wiadomo, że pewne materiały budowlane w ostatnim 
czasie „mocno podskoczyły”, transport. W każdym bądź razie można zauważyć, że pewne 
przetargi, które już zostały „zrobione”, „nie wychodzą” z tego względu, iż ilość pieniędzy 
przeznaczona na realizację danych zadań, jest niewystarczająca. Jest to sytuacja taka,  
że w pewnych pozycjach są małe niedoszacowania, w innych dosyć ważne. W tych „tutaj” 
propozycjach, które on przedstawił, są kwoty dosyć szczegółowe, wynikające już  
z pewnych zadań, z pewnych przetargów, które zostały ogłoszone. Wiadomo już, że są one 
niedoszacowane i w związku  powyższym jest prośba, aby na „te” cele zwiększyć nakłady.  
3 zadania, na realizację których przetargi się nie odbyły, to: budowa ul. Targowej w Mosinie, 
budowa ul. Powstańców Wielkopolskich i tłuczniowanie dróg. „Tutaj” jest prośba,  
aby przychylić się do zwiększenia nakładów na „te” zadania o 200.000,00 zł. Jest to sytuacja, 
która jakoby działa zapobiegawczo: „tych” przetargów nie było, ale w związku z powyższym, 
że obserwuje się tak znaczne ruchy na rynku wykonawców, istnieje możliwość, iż okaże się, 
że „te” zadania są niedoszacowane. Nie umie on przy tym dokładnie powiedzieć, jak daleka  
i prawdopodobna jest ta możliwość, w związku z czym jest to może „dmuchanie na zimne”  
i żeby mieć pewność, czy te najważniejsze zadania zostaną prawidłowo zrealizowane,  
zwraca się on o to, żeby „budżet nam te zadania powiększył”. Środki finansowe na to mają 
być z trzech źródeł: ze środków zaoszczędzonych na dotychczas przeprowadzonych 
przetargach, drugie źródło – to kwota 100,000,00 zł przekazana przez Miasto Puszczykowo  
z odsetek za powinności płatnicze dotyczące oczyszczalni ścieków, natomiast trzecie źródło  
–  to środki uzyskane z zawieszenia realizacji zadań, których wykaz przedstawił on i został 
omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego. Zadania „te”, o których mówi, są to zadania przede 
wszystkim „jakoby stojące w drugim szeregu”, ale z uwagi na to, że są to zadania głównie 
projektowe, nie wymagają obecnie działania w sensie finansowania i w sensie przetargowym. 
Natomiast zadania, o które on prosi, aby powiększyć budżet, to zadania, na które przetargi już 
się odbyły i „wiemy”, że są niedoszacowane albo „stoimy dosłownie w przededniu”.  
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, iż Komisja 
Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały 
w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.  
Radny Krzysztof Rembowski wyraził przekonanie, że zgodnie z tym, co mówił już pół roku 
temu, zadania inwestycyjne są zbyt rozbudowane – za dużo zostało ich zaplanowanych  
i z tych, które są w planie inwestycyjnym na ten rok jeszcze wiele zadań zostanie 
ograniczonych. Jest to główna przyczyna i trzeba otwarcie powiedzieć, że zadania zostały źle 
oszacowane, jest ich za dużo i stąd wynika konieczność korekty.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens odczytał stanowisko 
Klubu Radnych „Praworządna Gmina” w sprawie zmian budżetu Gminy Mosina, które 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej wniosków, pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr LX/450/06 w powyższej sprawie 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem uchwały w powyższej 
sprawie, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 7. – Plan Rozwoju Lokalnego (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że zmiany w budżecie Gminy 
Mosina wymagają, aby zostały one odzwierciedlone w Planie Rozwoju Lokalnego.  
W związku z tym na podstawie „załącznika nr 6” został przygotowany stosowny projekt 
uchwały. 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, wniosków i uwag, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Planu Rozwoju Lokalnego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr LX/451/06 w powyższej sprawie 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym się”. Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że na LXI sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie „spotkamy się” w dniu 29 czerwca br. o godz. 16.00 w Mosińskim Ośrodku 
Kultury. 
 
do punktu 8. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji, 
pożegnał ich i zakończył LIX sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 16.25. 
 
 
    protokołował                    przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Marek Klemens 
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 Lista załączników 
 
1. Uchwała nr LX/450/06 wraz z listą radnych z głosowania imiennego przeprowadzonego 

nad projektem uchwały w powyższej sprawie. 
2. Uchwała nr LX/451/06. 
3. Stanowisko Klubu Radnych Praworządna Gmina w sprawie zmian budżetu Gminy 

Mosina z dnia 21.06.2006 r. 
4. Lista obecności radnych. 
5. Lista zaproszonych gości. 
 
 
 
 


