
Protokół nr LXVII/06 
z przebiegu LXVII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 26 października 2006 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie  

przy ul. Dworcowej 4. 
 
 

Przebieg sesji: 
Zebrani na sali odśpiewali hymn państwowy. Następnie o godz. 16.10 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski otworzył LXVII sesję 
Rady Miejskiej w Mosinie. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców Gminy Mosina.  
Lista obecności radnych, a także lista zaproszonych gości stanowią załączniki niniejszego 
protokołu.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że w dniu dzisiejszym nadszedł czas 
zdać relację z pracy i ocenić jej efekt. 
Burmistrz Zofia Springer przedstawiła raport o stanie Gminy Mosina, z którego materiał 
dotyczący budżetu Gminy Mosina, stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski dokonał podsumowania pracy Rady Miejskiej  
w Mosinie w kadencji 2002–2006, omawiając przy tym między innymi: ilość odbytych, sesji, 
tematykę i ilość podjętych uchwał oraz przyjętych stanowisk, frekwencję na sesjach Rady 
Miejskiej w Mosinie, ilość odbytych posiedzeń i przyjętych wniosków oraz frekwencję  
na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, wnioski  
i interpelacje radnych złożone w kadencji 2002-2006 oraz skargi i wnioski mieszkańców 
Gminy Mosina i innych gmin oraz różnego rodzaju instytucji złożone do Rady Miejskiej  
w Mosinie w kadencji 2002-2006. Materiały dotyczące powyższych zagadnień stanowią 
załącznik niniejszego protokołu.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że „wykonaliśmy” ogrom pracy 
poświęcając swój czas, oddając doświadczenie oraz posiadaną i zdobywaną w trakcie 
kadencji wiedzę. Wyraził też przekonanie, że „musimy sobie odpowiedzieć” na pytania:  
czy byłem dobrym samorządowcem, czy spełniłem oczekiwania moich wyborców,  
czy mogłem pracować lepiej i zrobić więcej. Stwierdził także, że Gmina Mosina,  
jej mieszkańcy mają przesłanki do zadowolenia „z naszej” pracy, gdyż „przygotowaliśmy” 
podstawy do dynamicznego rozwoju: Strategia Rozwoju Gminy Mosina, Wieloletni Plan 
Inwestycyjny, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Plan Rozwoju Lokalnego, 
a jednocześnie „wdrożyliśmy” nowy system finansowania – obligacje. Wyraził również 
przekonanie, że nie wszyscy czują się zadowoleni i spełnieni. Stwierdził też, że „nasza” praca 
jest sztuką wyborów opartą o demokrację, a pełna jej ocena należy do wyborców. Wyraził 
także przekonanie, że warunki nie były łatwe: „napotkaliśmy” nowe prawo, nowe zadania, 
nowe wyzwania – „sprostaliśmy”.  
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski odczytał i wręczył pisemne 
podziękowanie za współpracę w trakcie kadencji 2002–2006 wraz z wiązanką kwiatów  
oraz pamiątkową statuetką – Burmistrz Zofii Springer. 
Burmistrz Zofia Springer odczytała i wręczyła pisemne podziękowanie za współpracę  
w kadencji 2002–2006 wraz z wiązanką kwiatów i pamiątkową statuetką  
– Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie Przemysławowi Pniewskiemu.  
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wraz z Burmistrz Zofią Springer  
oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Mosinie Antonim Karlińskim i Jerzym 
Falbierskim wręczyli wszystkim radnym Rady Miejskiej w Mosinie oraz kierownictwu 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, pisemne podziękowania za współpracę w kadencji  
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2002–2006, kwiaty i pamiątkowe statuetki. Natomiast kierownikom poszczególnych 
referatów Urzędu Miejskiego w Mosinie, w tym niektórym emerytowanym, niektórym 
pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, 
sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli wręczone zostały pisemne podziękowania 
za współpracę w kadencji 2002-2006 wraz z kwiatami.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował wszystkim przybyłym za obecność  
i o godz. 17.15 zakończył LXVII sesję Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
 
   protokołował                    przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 
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Lista załączników 
 

 
1. Materiał dotyczący budżetu Gminy Mosina w kadencji 2002-2006. 
2. Materiały dotyczące pracy Rady Miejskiej w Mosinie w kadencji 2002-2006. 
3. Lista obecności radnych. 
4. Lista zaproszonych gości. 
 
 
 


