
Protokół nr XLIX/05 
z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 30 listopada 2005 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. „Przejrzysta Polska”:  

a) „Naszym celem – urząd sprawny, przyjazny, nowoczesny” - Sekretarz Gminy Mosina 
Maria Chodorowska; 

b) zmiany w Statucie Gminy Mosina (uchwała); 
c) Kodeks Etyczny Radnego Rady Miejskiej w Mosinie (deklaracja). 

8. Podatki i opłaty lokalne na rok 2006: 
a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
b) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
c) stawka podatku od posiadania psów (uchwała), 
d) stawki opłaty targowej (uchwała), 
e) podatek rolny (uchwała). 

9. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie: 
a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
c) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała). 

10. Określenie wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego 
(uchwała). 

11. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2005 (uchwała). 
12. Pomoc dla Powiatu Poznańskiego (uchwała). 
13. Przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6 (uchwała). 
14. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 

gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie: 
a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała). 

15. Wyrażenie woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum 
w Pecnej” (uchwała). 

16. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 (uchwała). 
17. Zmiany w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie: 

a) Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (uchwała), 
b) Komisji Budżetu i Finansów (uchwała).  

18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 27 października do 29 listopada 2005 r. 
19. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
20. Zapytania i wnioski radnych. 
21. Zakończenie sesji. 
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Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.10 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysław Pniewski, który następnie powitał przybyłych na sesję radnych, zaproszonych 
gości oraz mieszkańców Gminy Mosina.  
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził, 
że Rada Miejska jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na ogólny 
stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 15 radnych, co stanowi 71,43% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecni byli: radna Halina  
Labrzycka-Jankiewicz oraz radny Krzysztof Rembowski ze względów zdrowotnych, radny 
Jacek Bąkowski ze względów służbowych, radny Marian Sobecki ze względu na wyjazd,  
a radny Jerzy Falbierski ze względów rodzinnych.  
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 weszły radne: 

1) Barbara Czaińska, 
2) Maria Krause. 

W związku z tym, że radna Barbara Czaińska oraz radna Maria Krause przyjęły propozycję 
kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury  
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 15 głosami 
„za”, wybrała radną Barbarę Czaińską oraz radną Marię Krause do Komisji  
Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
sporządzenie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, pełnił radny Leszek 
Dymalski. 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 14 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”, wybrała radnego Leszka Dymalskiego do nadzorowania sporządzenia 
protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że protokół z XLVIII sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad 
oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdziła to swoim 
podpisem radna Danuta Białas nadzorująca sporządzenie tego protokołu. W związku z tym, 
że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
zaproponował przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej bez odczytania, poddając 
swoją propozycję pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie  
– 15 głosami „za”, przyjęła powyższy protokół. 
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do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 
Proponowany porządek XLIX 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 wniosków, uwag i pytań, proponowany 
porządek obrad stał się obowiązującym porządkiem XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 7. – „Przejrzysta Polska”:  

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że „jesteśmy” radnymi 
wybranymi przez społeczność Gminy Mosina. Społeczności tej „winniśmy” służyć w miarę 
swojej wiedzy i umiejętności. Służba „nasza” to racjonalne, mądre zarządzanie bieżącym 
życiem Gminy Mosina oraz jej rozwojem. Akcja społeczna „Przejrzysta Polska”, do której 
„przystąpiliśmy”, daje szansę na doskonalenie „naszej” pracy, racjonalizację postaw,  
a co najważniejsze, refleksję nad dokonaniami i dalszą pracą samorządu. 
 

a) „Naszym celem – urząd sprawny, przyjazny, nowoczesny” - Sekretarz 
Gminy Mosina Maria Chodorowska; 

Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska przedstawiła, przy pomocy projekcji 
multimedialnej, podstawy prawne działania Urzędu Miejskiego w Mosinie, jego lokalizację, 
wygląd przed remontem i po jego wykonaniu, koszty i zakres tego remontu, strukturę 
organizacyjną, przyszłe i podjęte już działania dla realizacji wizji urzędu sprawnego, 
przyjaznego i nowoczesnego, strukturę pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie  
pod względem etatów, wieku, wykształcenia, wydatki budżetu Gminy Mosina na Urząd 
Miejski i ich strukturę oraz utrudnienia w pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Reprezentacyjną przybył radny Marek Klemens, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już 16 radnych. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy Urząd Miejski w Mosinie prowadzi 
statystykę spraw niezałatwionych. Zapewnił przy tym, że nie twierdzi, iż zawsze petent „musi 
być załatwiony”, jeśli nie ma racji. Zapytał też, ile spraw trafia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, czy sądu, w których podjęte decyzje „są na naszą niekorzyść” z powodu 
„złych decyzji”. 
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska oświadczyła, że nie potrafi odpowiedzieć  
na drugie pytanie radnego Jacka Rogalki, gdyż nie ma takich danych, ale taką informację 
można tak szybko, jak to jest tylko możliwe, przygotować i taką informację wyżej 
wymieniony radny uzyska. Natomiast, jeśli chodzi o wykaz spraw załatwionych  
i niezałatwionych, to Urząd Miejski w Mosinie „tego” nie prowadzi, ale jest to stwierdzenie  
o zbyt dużym stopniu ogólności, gdyż nie zawsze Urząd Miejski jest stroną i nie zawsze 
załatwienie danej sprawy leży w jego kompetencjach. W związku z tym bardzo trudno jest 
tego typu statystykę prowadzić. 
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że radny Jacek Rogalka pytał o takie sprawy, 
w których interesant nie ma odpowiedzi. Poinformowała przy tym, że wprowadzenie 
elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na łatwość sprawdzenia, w jakim terminie  
i które sprawy zostały załatwione, a które w ogóle nie zostały przez dany referat Urzędu 
Miejskiego w Mosinie wzięte pod uwagę. Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska 
realizując przy pomocy audytora kontrolę wewnętrzną, kontroluje poszczególne referaty 
Urzędu Miejskiego. Powiadomiła też, że „zakończyliśmy” kontrolę Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa dotyczącą terminowości obsługi spraw. Potem jednak Audytor 
Wewnętrzny zajęła się czymś innym i nie kontrolowała innych referatów Urzędu Miejskiego 
w Mosinie.  
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b) zmiany w Statucie Gminy Mosina (uchwała); 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że zasada rozdzielczości daje 

możliwości poznania pracy radnego jego wyborcom poprzez śledzenie aktywności radnego 
oraz sposobu jego głosowania. Zwrócił też uwagę, że przedłożona radnym propozycja zmiany 
Statutu Gminy Mosina zawiera regulację o głosowaniu imiennym w najważniejszych 
sprawach gminy, to jest w uchwalaniu: budżetu, podatków i opłat lokalnych, absolutorium  
dla burmistrza, studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zbywania  
i nabywania mienia oraz emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek. Poinformował 
także, że projekt uchwały w powyższej sprawie wypracowała Komisja  
Statutowo-Regulaminowa Rady Miejskiej w Mosinie, a kluby radnych i radni nie wnieśli 
uwag. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy 
Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/379/05  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 16 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) Kodeks Etyczny Radnego Rady Miejskiej w Mosinie (deklaracja). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zasada braku tolerancji 

dla korupcji wśród wielu propozycji, jako najważniejsze zadanie przedstawiła wypracowanie 
Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miejskiej w Mosinie. Zasada ta związana jest z realizacją 
przez „nas” programu „Przejrzysta Polska”. Stwierdził też, że „pracowaliśmy” nad tym 
kodeksem w klubach radnych, oceniając potrzebę i jego zakres. Przedłożona radnym 
propozycja wypracowana została przez Komisję Statutowo-Regulaminową Rady Miejskiej  
w Mosinie, a kluby radnych, jak dotąd, nie wniosły do niej żadnych uwag. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że jest „to” powielenie „naszej” przysięgi radnego, 
złożonej na początku kadencji. Stwierdził przy tym, że może i dobrze, „iż to przyjmujemy”, 
chociaż reguły zawarte w tej przysiędze, powinny „nas” obligować do uczciwości, walki  
o interesy Gminy Mosina.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt deklaracji w sprawie Kodeksu 
Etycznego Radnego Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła deklarację w powyższej sprawie 15 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”. 
Deklaracja ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Podatki i opłaty lokalne na rok 2006: 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że „żyjemy, pracujemy, 
działamy” na Ziemi Mosińskiej. Rozwój gminy wymaga środków finansowych, a jednym  
z ważnych źródeł zasilania budżetu są opłaty i daniny mieszkańców w postaci podatków  
i opłat lokalnych.  

 
a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 

Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak poinformowała, że ustawodawca 
nałożył na organ stanowiący, którym w tym przypadku jest Rada Miejska w Mosinie, 
obowiązek ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych. Przedstawiony projekt 
uchwały, który radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali w materiałach, spełnia te wymogi. 
Ustawodawca określa również górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. 
Stwierdziła przy tym, że jest to właściwie jedyna bariera, która niejako obliguje radę gminy  
do zachowania „tych” wielkości. Zwróciła też uwagę, że w przesłanych materiałach radni 
Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali tabelaryczne zestawienia, w których zostały wpisane 
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stawki maksymalne, ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 
2005 r. oraz propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2006. Zgodnie  
z założeniami polityki budżetowej, które radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali  
w sierpniu 2005 r., wzrost stawek podatków i opłat lokalnych w stosunku do roku 2005, 
został przyjęty na poziomie 10% i tak też zostało to zapisane „w tym” układzie tabelarycznym  
oraz w przedstawionym projekcie uchwały. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że nad propozycjami związanymi  
z ustaleniem stawek i opłat lokalnych pracowały komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie, 
które wypracowały swoje stanowiska w powyższej sprawie. Zwrócił przy tym uwagę,  
że radni mają przed sobą zapis tabelaryczny przedłożonych propozycji. W związku z tym 
zaproponował, „abyśmy” poddawali pod głosowanie propozycje, które są rozbieżne.  
Następnie zwrócił uwagę, że zostały wypracowane dwie propozycje stawki podatku  
od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
mieszkalnych: w wysokości 0,51 zł za 1 m² i w wysokości 0,46 zł za 1 m². 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych wniosków, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka podatku od nieruchomości  
na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych wynosiła  
0,51 zł za 1 m². W jego wyniku 8 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. Następnie 
prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
mieszkalnych wynosiła 0,46 zł za 1 m². W jego wyniku 8 radnych opowiedziało się  
za powyższą stawką. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do Radcy Prawnego Zygmunta 
Kmiecia o wyjaśnienie, którą stawkę należy przyjąć do projektu uchwały w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 w związku z takimi, a nie innymi wynikami 
głosowań. Zaproponował przy tym, aby w czasie, gdy Radca Prawny Zygmunt Kmiecik 
będzie zastanawiał się nad rozwiązaniem tego problemu, Rada Miejska w Mosinie 
przegłosowała pozostałe propozycje stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. 
Następnie zwrócił uwagę, że są dwie propozycje stawki podatku od nieruchomości  
na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej: w wysokości 16,01 zł za 1 m² i w wysokości  
14,55 zł za 1 m². 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, wynosiła 16,01 zł za 1 m². 
W jego wyniku 5 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. Następnie przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka podatku  
od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, wynosiła 14,55 zł za 1 m². 
W jego wyniku 11 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. W związku z takimi 
wynikami głosowań, Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że stawka podatku od nieruchomości 
na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie wynosiła 14,55 zł za 1 m².  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że są dwie stawki podatku  
od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego: w wysokości 5,64 zł za 1 m²  



 6

i w wysokości 5,13 zł za 1 m². Następnie poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 5,64 zł za 1 m². W jego wyniku 
7 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. Poddał też pod głosowanie propozycję,  
aby stawka podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków  
lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 5,13 zł za 1 m².  
W jego wyniku 9 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. W związku z takimi 
wynikami głosowań, Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że stawka podatku od nieruchomości 
na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, będzie wynosiła 5,13 zł za 1 m². 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w przypadku stawki podatku  
od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym była tylko jedna propozycja, w związku z czym nie ma potrzeby przeprowadzenia 
głosowania. W przypadku stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni 
użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych również została złożona jedna propozycja:  
w wysokości 3,71 zł za 1 m².  
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby stawka podatku od nieruchomości  
na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pozostała  
na poziomie roku 2005, czyli w wysokości 3,61 zł za 1 m², ponieważ według „naszego” 
rozeznania stawka ta dotyczy prawdopodobnie jednego obiektu – Ośrodka Zdrowia  
w Babkach. Jeżeli tak nie jest, to „prosimy” o wyjaśnienie i uściślenie, aby Rada Miejska  
w Mosinie była w pełni świadoma ustalając „takie” stawki podatków.  
Radny Marek Klemens zapytał, czy można jeszcze raz wyjaśnić, gdyż na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów „mówiliśmy o tym”, natomiast „tu” część radnych jest jeszcze 
niezorientowana, kogo dotyczy „ta” stawka podatku od nieruchomości. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak powiadomiła, że zgodnie z przepisami 
stawka tego podatku dotyczy pomieszczeń zajętych na świadczenie usług zdrowotnych.  
Z wydruków, które ona posiada, wynika, że „tych” powierzchni na terenach miejskich  
i wiejskich Gminy Mosina jest łącznie 6.800 m²: 663 m² w przypadku osób fizycznych  
i 6.188,5 m² w przypadku osób prawnych. Poinformowała też, że dotyczy to wszystkich 
budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska stwierdziła, że w takim razie szpital w Ludwikowie 
także opłaca ten podatek. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, czy dotyczy to również np. Ośrodka 
Zdrowia w Mosinie. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów „było 
zupełnie inaczej mówione”. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak zwróciła uwagę, że na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów była mowa o osobach fizycznych zajmujących powierzchnię 663 m², 
ponieważ padło wówczas pytanie, ile płaci podatku osoba prowadząca Ośrodek Zdrowia  
w Babkach. Stwierdziła przy tym, że „ona mieści się” w wyżej wymienionej wielkości 
powierzchni, co nie znaczy, iż „tyle” zajmuje, gdyż więcej przychodni zdrowia posiadają 
osoby fizyczne.  
Radny Leszek Dymalski zapytał, czy dotyczy „to” Ośrodka Zdrowia w Mosinie. 
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Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak powiadomiła, że w tym przypadku płaci się 
czynsz.  
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że w takim razie ustalenie stawki tego podatku nie 
dotyczy Ośrodka Zdrowia w Mosinie. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą o formułowanie wyraźnych 
pytań, gdyż w przeciwnym wypadku podatek, który „przynosi nam” kilkadziesiąt złotych 
„zabierze nam” kilkadziesiąt minut. 
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy w przypadku Ośrodka Zdrowia  
w Mosinie i Ośrodka Zdrowia w Pecnej, które mają taki sam status, w czynszu jest 
uwzględniony obecnie omawiany podatek. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak odpowiedziała twierdząco. 
Radny Stanisław Barć stwierdził, że w takim razie „wszyscy płacą”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że są dwie propozycje stawki 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych: w wysokości 3,71 zł za 1 m² oraz w wysokości 3,61 zł za 1 m². Następnie 
poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka podatku od nieruchomości na rok 2006  
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, wynosiła 3,71 zł za 1 m². W jego 
wyniku 11 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. Poddał też pod głosowanie 
propozycję, aby stawka podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, wynosiła 3,61 zł za 1 m². W jego wyniku 5 radnych 
opowiedziało się za powyższą stawką. W związku z takimi wynikami głosowań, Rada 
Miejska w Mosinie ustaliła, że stawka podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni 
użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, będzie wynosiła 3,71 zł za 1 m².  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że jest jedna propozycja stawki 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków: w wysokości 0,61 zł za 1 m². 
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy ze środków finansowych, które 
„wracają” do Gminy Mosina lub są wpłacane w formie czynszu, wydziela się z nich podatek 
od powierzchni użytkowej danej nieruchomości lub jej części zajętej na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak odpowiedziała przecząco. 
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy w takim razie gmina jest zwolniona  
z tego podatku. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak zwróciła uwagę, że jest opłacany czynsz. 
Radny Stanisław Barć stwierdził, że „nie szkodzi”, gdyż w czynszu muszą znajdować się 
składniki, które winny być rozgraniczone na podatek. Wyraził przy tym przekonanie, że jest 
„to” niezgodne z zaksięgowaniem podatku. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby radny Stanisław Barć złożył 
w „tej” sprawie wniosek, gdyż „to” obecnie do ustalenia stawki podatku Radzie Miejskiej  
w Mosinie nie jest najpotrzebniejsze, a wydłuży jej czas pracy. Następnie przypomniał, że jest 
jedna propozycja stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: w wysokości 0,61 zł za 1 m². 
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby stawka podatku od nieruchomości  
na rok 2006 od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
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bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wynosiła  
0,55 zł za 1 m². 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków, wynosiła 0,61 zł za 1 m². W jego wyniku 12 radnych opowiedziało się  
za powyższą stawką. Następnie poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka podatku  
od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  
i budynków, wynosiła 0,55 zł za 1 m². W jego wyniku 4 radnych opowiedziało się  
za powyższą stawką. W związku z takimi wynikami głosowań, Rada Miejska w Mosinie 
ustaliła, że stawka podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, będzie wynosiła 0,61 zł za 1 m². 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że jest jedna propozycja stawki 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych  
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: w wysokości 3,61 zł za 1 ha.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski zapytał, czy „przyjmujemy” stawkę podatku od nieruchomości na rok 2006  
od powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  
lub elektrowni wodnych, w wysokości 3,61 zł za 1 ha. Żaden z radnych nie zgłosił  
sprzeciwu w powyższej sprawie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że są dwie propozycje stawki 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego: w wysokości 0,14 zł za 1 m² oraz w wysokości 0,13 zł za 1 m².  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych wniosków, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka podatku od nieruchomości  
na rok 2006 od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 
0,14 zł za 1 m². W jego wyniku 8 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. Następnie 
poddał pod głosowanie propozycję, aby stawka podatku od nieruchomości  
na rok 2006 od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 
0,13 zł za 1 m². W jego wyniku 8 radnych opowiedziało się za powyższą stawką. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że jest jedna propozycja stawki 
podatku od nieruchomości na rok 2006 od budowli: w wysokości 2% ich wartości.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski zapytał, czy „przyjmujemy” stawkę podatku od nieruchomości na rok 2006  
od budowli w wysokości 2% ich wartości. Żaden z radnych nie zgłosił sprzeciwu  
w powyższej sprawie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że ponieważ przy ustaleniu dwóch 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 „mamy” głosowanie nierozstrzygnięte, 
„prosimy” o interpretację prawną Radcy Prawnego Zygmunta Kmiecika. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że remis w przypadku głosowania  
nad uchwałą powoduje to, iż dana uchwała nie zostaje podjęta przez radę gminy. Natomiast 
Statut Gminy Mosina w § 64 ust. 5 przewiduje sytuację remisu przy poszczególnych zapisach 
uchwały i zgodnie z nim, przewodniczący rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności  
za przyjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych  
do projektu uchwały. W związku z tym należałoby uznać, że poprawki do projektu uchwały  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 „w tym” zakresie nie 



 9

zostały przegłosowane i winien on zostać poddany pod głosowanie ze zmianami, które Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z wnioskiem 6 radnych,  
4 projekty uchwał podatkowych będą głosowane imiennie.  
Wniosek ten z dnia 30.11.2005 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła uwagę, że „nie mamy” projektu przedmiotowej 
uchwały. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zapewnił, że „macie państwo”, tylko „nie 
zabraliście” ze sobą. Poinformował przy tym, że wszystkie materiały dotyczące podatków, 
radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali z dużym wyprzedzeniem razem z projektem 
budżetu Gminy Mosina na rok 2006. W związku z tym każdy, kto „to” zabrał, to „ma”, a kto 
nie zabrał, ten „nie ma”. Tak więc na pewno w domu „te” materiały są. Następnie odczytał  
i poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku  
od nieruchomości na rok 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwały 
w powyższej sprawie 8 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006  
wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem powyższej uchwały, stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że jeżeli Rada Miejska w Mosinie nie 
podejmie do końca roku „takiej” uchwały, to organy nadzoru zadziałają i prawdopodobnie  
w stosunku do radnych podejmą „jakieś ruchy”. Rada gminy nie może bowiem nie uchwalić 
podatków, gdyż jest to rażące naruszenie przez nią prawa. Stwierdził przy tym, że „obojętnie 
w jakim kształcie”, ale jest to ustawowy obowiązek, „po to was społeczeństwo wybrało, a nie 
po to, żebyście nie głosowali za budżetem”. Dlatego jego zdaniem musiałaby się odbyć druga 
sesja Rady Miejskiej w Mosinie zwołana w trybie pilnym, żeby „to” przegłosować, a jak 
„nie”, trzeba będzie zawiadomić organy nadzoru o „takim” fakcie. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że rozumie, iż na razie „sprawa” jest 
nierozstrzygnięta i „czekamy” na opinię prawną na piśmie. 
Radny Marek Klemens oświadczył, że nie chciałby, aby „nasz” radca prawny „nas” straszył, 
„bo myśmy głosowali”. Zwrócił przy tym uwagę, że w dniu dzisiejszym nie ma wszystkich 
radnych, gdyż jest ich tylko szesnastu, stąd „taki” rezultat. Nie wiadomo – „piętnastego” 
prawdopodobnie odbędzie się następna sesja Rady Miejskiej w Mosinie, być może wezmą  
w niej udział wszyscy radni i nie będzie „takiego” problemu.  
Radny Jacek Rogalka zauważył, że z „tych stawek”, które dzisiaj „ustalamy”, tworzony jest 
końcowy „wynikowy” budżet. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy dział 
księgowości jest w stanie, skoro „przesuniemy to” np. o piętnaście dni, „ten” budżet wyliczyć 
i przygotować. Wyraził przy tym przekonanie, że jest „tu” trudność techniczna.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą do radnego Jacka Rogalki, aby uściślił 
„ten” – to który: budżet na rok 2005, czy na rok 2006.  
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że chodzi mu o budżet na rok 2006. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak zwróciła uwagę, że w § 3 projektu uchwały 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 „jest wyraźnie zapisane”, iż uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym, jeżeli Rada Miejska w Mosinie będzie 
„ten” temat rozpatrywać na sesji w dniu 15 grudnia br., to nie ma żadnej możliwości, aby „te” 
przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2006 r., a zatem jest sytuacja „patowa” – nie mamy 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. Zapytała przy tym, czy regulamin rady nie 
przewiduje rozwiązania w przypadku remisu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że „niestety”. Zapewnił też,  
że „będziemy” czekali na opinię prawną, gdyż „nie rozstrzygniemy tego” w tym momencie. 
„Poprosimy” Radcę Prawnego Zygmunta Kmiecika o opinię prawną na piśmie i wtedy 
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„będziemy” musieli „szybciutko” podejmować decyzje co do dalszego procedowania  
w sprawach związanych z „tymi” stawkami.  
 

b) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
na rok 2006.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że obecnie jest jedna propozycja,  
aby stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 wzrosły o 10% w stosunku  
do roku 2005. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że „zgłaszamy” propozycję, aby pozostać przy 
stawkach z roku 2005. Zapewniła przy tym, że „rozumiemy” to, co przedstawił Zastępca 
Głównego Księgowego Maria Borowiak o „tych” wymogach oddolnych, które muszą być.  
W związku z tym „proponujemy” zachowanie stawek z 2005 r. łącznie z przelicznikiem,  
o którym wspomniała Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak. Stwierdziła przy 
tym, że jeżeli „to” nie zgadza się, „to dorównanie”, ale „stoimy” na stanowisku, iż powinny 
pozostać minimalne stawki z 2005 r. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła się z prośbą o uzasadnienie powyższej 
propozycji. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że występuje w imieniu dwóch klubów radnych 
wiadomych „państwu”. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, „jakich”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby sobie nie przerywać. 
Radna Małgorzata Twardowska zapewniła, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
wnikliwie „żeśmy analizowali te stawki” i coraz więcej osób zwraca się do Burmistrz Zofii 
Springer o „rozłożenie, zwolnienie, umarzanie”. W związku z tym „uznaliśmy”, że jest 
niezasadnym podwyższanie stawek podatku od środków transportowych, ponieważ 
„chcemy”, aby przedsiębiorcy, którzy prowadzą „taką” działalność, mieli nadal sprzyjające 
warunki ku temu.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jest propozycja wypracowana przez 
komisję i propozycja klubów radnych.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy jeżeli „przyjmiemy” propozycję klubów 
radnych, o której „mówimy”, to „będziemy” musieli każdą poszczególną stawkę omawianego 
obecnie podatku nanosić na projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2006, „czy jak”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, że nie wie. Zwrócił się przy tym  
do radnego Jacka Rogalki, aby zostawić na razie „sprawę”, gdyż nie wiadomo mu jeszcze,  
„jak to będzie wyglądało”. Wezwał też, aby przeprowadzić najpierw to wstępne głosowanie  
w celu określenia „jakie stawki”. Natomiast później „poprosimy” o wyjaśnienie, czy „te” 
stawki, które obowiązują w roku 2005, „możemy” powtórzyć, albo ewentualnie, w jaki 
sposób głosować, ponieważ propozycja przedłożona w projekcie uchwały w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2006, jest zupełnie inna. Następnie poddał 
pod głosowanie wniosek, aby stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 
wzrosły o 10% w stosunku do roku 2005. W jego wyniku 8 radnych opowiedziało się  
za powyższą propozycją. Poddał też pod głosowanie wniosek, aby stawki podatku  
od środków transportowych na rok 2006 pozostały bez zmian. W jego wyniku 7 radnych 
opowiedziało się za powyższą propozycją. 1 radny wstrzymał się od głosu w tych 
głosowaniach. W związku z takimi wynikami głosowań, Rada Miejska w Mosinie ustaliła,  
że stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 wzrosną o 10% w stosunku  
do roku 2005. 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały  
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/381/05 w powyższej sprawie 8 głosami 
„za”, przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
Uchwała ta wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem powyższej uchwały, 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) stawka podatku od posiadania psów (uchwała), 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w przypadku stawki 

podatku od posiadania psów na rok 2006 jest jedna propozycja – 6 zł i w projekcie uchwały  
w powyższej sprawie i po dyskusji na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki podatku  
od posiadania psów na rok 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XLIX/382/05 w powyższej sprawie 15 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) stawki opłaty targowej (uchwała), 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w przypadku stawek opłaty 
targowej na rok 2006 są dwie propozycje: jedna, aby wzrosły one o 10% i druga,  
aby pozostały one na poziomie roku 2005. Następnie poddał pod głosowanie wniosek,  
aby stawki opłaty targowej na rok 2006 wzrosły o 10%. W jego wyniku żaden radny nie 
opowiedział się za powyższą propozycją.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy w związku z tym ma 
on rozumieć, że Rada Miejska w Mosinie jest za tym, aby stawki opłaty targowej na rok 2006 
pozostały na poziomie roku 2005.  
Radni Rady Miejskiej w Mosinie odpowiedzieli twierdząco. 
W związku z tym, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie 
imienne projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006  
wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XLIX/383/05 w powyższej sprawie jednogłośnie – 16 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem powyższej uchwały, 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

e) podatek rolny (uchwała). 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego  
na rok 2006. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w przypadku projektu uchwały 
w powyższej sprawie jest tylko jedna propozycja. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 
1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XLIX/384/05 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 16 głosami „za”.  
Uchwała ta wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem powyższej uchwały, 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził żal, że nie udało się „nam” sukcesem 
zakończyć wszystkich działań związanych z uchwaleniem podatków i opłat lokalnych  
na rok 2006. Stwierdził przy tym, że „będziemy” musieli, po otrzymaniu ostatecznej opinii 
prawnej, prawdopodobnie podjąć pilne działania związane z realizacją i uchwaleniem stawek 
podatku od nieruchomości. 
 
do punktu 9. – Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych  

w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie: 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że Zakład Usług 
Komunalnych prowadzi na rzecz Gminy Mosina działania w formie gospodarki 
pozabudżetowej i wymaga to ustalenia stawek dotacji na rok 2006. 

 
a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2006 – na prowadzenie transportu w zakresie dowozów 
szkolnych.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały w sprawie 
stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2006. Poinformował też, że wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie przyjęła też wniosek, iż w styczniu 2006 r. będzie „wracać” do „tych” 
uchwał i „będziemy” prosić Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jana Piecka  
o szczegółowe kalkulacje. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/385/05  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 16 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2006 – na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały w sprawie 
stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2006. 
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, skąd wzięła się różnica około 1 zł między 
stawką dotacji na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych, stawką dotacji  
na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego.  
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jan Piecek poinformował, że stawka  
2,46 zł za 1 km, to jest to, co „my dopłacamy”, gdyż MPK uzyskuje 22.500,00 zł  
ze sprzedaży biletów. W związku z tym w sumie wynosi ona 4,07 zł za 1 km. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/386/05  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 16 głosami „za”. 
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Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radny Stanisław Barć przypomniał, że zostanie rozpisany przetarg jakby przedłużający 
realizację komunikacji gminnej. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy ta stawka, 
którą Rada Miejska w Mosinie przed chwilą przegłosowała, uwzględnia ewentualne 
uzgodnienia z MPK, czy ewentualnie z założeniami technicznymi do przetargu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że „ta” stawka uwzględnia obecnie 
kwotę, która jest zawarta w projekcie budżetu Gminy Mosina. Jeżeli zostanie 
przeprowadzony przetarg na wyższą kwotę i zaistnieje konieczność zwiększenia wysokości 
dotacji, wówczas trzeba będzie na nowo przeliczyć stawkę, ale „to” uchwala Rada Miejska  
w Mosinie. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jan Piecek poinformował, że „ta” kwota 
„nie obejmuje” uchwały z 29 września br. 
Radny Stanisław Barć zapytał, czy „to” jeszcze nie zostało uwzględnione. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jan Piecek odpowiedział przecząco. 
Powiadomił przy tym, że dopiero 10 grudnia br. MPK przedstawi wyliczenia.. 
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, że „to” dotyczy obecnego roku. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że jest „to” konieczne, żeby można było 
budżet skonstruować.  
 

c) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała). 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała § 1 projektu uchwały w sprawie 

stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2006 – na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2006 i również do „tych” stawek wróci w styczniu 2006 r. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2006. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/387/05  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 16 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Określenie wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, 

rolnego i leśnego (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że podstawą wyliczenia 

należności podatkowych, jest informacja złożona przez podatnika. Celem ujednolicenia tejże 
informacji, „spływającej” do Urzędu Miejskiego w Mosinie, proponowane jest wprowadzenie 
ujednoliconych druków. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, 
rolnego i leśnego. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/388/05 w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 16 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 11. – Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2005 (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że dodatkowe wpływy 

finansowe i potrzeba „uporządkowania” zadań inwestycyjnych oraz przepływów finansowych 
„stanęły u podłoża” przedkładanych Radzie Miejskiej w Mosinie zmian w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2005. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały 
w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że ma pytanie do dochodów w dziale 900. 
Zwróciła się przy tym o podanie, jaka kwota „to była” zgodnie z porozumieniem, dlaczego 
„wprowadzamy” 200.000,00 zł, a nie więcej. Poprosiła też o przeczytanie „na co, z jakim 
przeznaczeniem miały być te środki”. Zapytała również, dlaczego Komisja Budżetu  
i Finansów „miała wpisane”, że są to środki finansowe otrzymane z przedsiębiorstwa ENEA, 
a obecnie „słyszymy”, że są to inne środki. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak zapewniła, że wpisanie przedsiębiorstwa ENEA było 
zwykłą pomyłką. Następnie powiadomiła, że zgodnie z § 2 umowy o współpracy, zawartej  
28 czerwca 2001 r., pomiędzy Miastem i Gminą Mosiną a Zarządem Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S. A. z siedzibą w Warszawie, gmina zobowiązuje się:  
do udostępnienia inwestorowi przez cały czas trwania prac, prowadzenia robót, dróg 
lokalnych w celu umożliwienia nieograniczonego przejazdu ciężkiego sprzętu, który zostanie 
użyty w związku z realizacją i projektowaniem inwestycji; podjęcia wszelkich działań 
mających na celu uświadomienie mieszkańcom Gminy Mosina korzyści płynących  
z realizacji projektowanej inwestycji dla ich społeczności oraz środowiska, w którym żyją  
i pozyskania zgody mieszkańców gminy na przebudowę istniejącej linii na linię 
dwunapięciową; udostępnienia inwestorowi wszelkich posiadanych materiałów, które mogą 
być pomocne w prowadzeniu prac planistycznych; wprowadzenia zmian wynikających  
z planowanej przebudowy istniejącej linii na linię dwunapięciową; współdziałania  
z inwestorem celem uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do dnia 
14.03.2002 r. Poinformowała też, że „ta umowa była” na 300.000,00 zł, obecnie 
„otrzymaliśmy” 200.000,00 zł i taką kwotę „możemy wprowadzić”, ponieważ kwoty 
otrzymywane na podstawie umów, „wprowadzamy tylko te, które w tej chwili do nas 
przychodzą”. 
Radna Małgorzata Twardowska zapytała, czy to znaczy, że „reszta” wpłynie.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że przedmiotowa umowa „mówi” o tym, iż całość 
wzajemnych zobowiązań zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę, które 
jest kompetencją starostwa. Poinformowała też, że „my jesteśmy” na etapie wydania 
warunków, decyzji o warunkach zabudowy, czyli w zasadzie te wszystkie działania, które 
„leżą” po stronie Gminy Mosina, zostały zachowane. Niemniej trwają rozmowy między 
społecznością Kórnika, Mosiny, między władzami – burmistrzami. Powiadomiła także,  
że w dniu dzisiejszym skierowała pismo do Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sprawie 
zmiany trasy „tejże linii”. Stwierdziła przy tym, że są to wnioski mieszkańców. Wyraziła 
również przekonanie, że wyznaczenie przebiegu linii z jak najmniejszą szkodą dla właścicieli 
nieruchomości, z zachowaniem bezpiecznych odległości i równym traktowaniem 
społeczności Kórnika i Mosiny, powinno być przez Zarząd PSE rozpatrzone. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że zgodnie z tym, co Skarbnik Gminy Mosina 
Ewa Marciniak przeczytała i co Burmistrz Zofia Springer przedstawiła, nie jest ona 
umocowana, czy jeszcze te 100.000,00 zł wpłynie. Zwróciła przy tym uwagę, że „to” 
porozumienie wyraźnie „mówi”, na co „powinniśmy” przekazać „te” pieniądze. Zauważyła 
też, że we wsi Wiórek, co potwierdzi Burmistrz Zofia Springer, jest „ta” inwestycja 
zakończona i wobec tego Burmistrz Zofia Springer już miała problemy z tym „precyzyjnym 
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sprzętem”, który tam był, w związku z czym zniszczenie „tych” dróg było znaczne. 
Stwierdziła także, że bez względu na to, gdzie będzie lokalizacja „tej linii”, to „ten” ciężki 
sprzęt przemieści się na „naszym” terenie. W związku z tym zwróciła się z prośbą do Rady 
Miejskiej w Mosinie o uwzględnienie, zwrócenie uwagi, aby w roku 2006 pewne środki 
finansowe były na poprawienie infrastruktury dotyczącej zniszczenia dróg, gdzie „ten” ciężki 
sprzęt na „tym” terenie zaistnieje. 
Radny Stanisław Barć stwierdził, że ma pytanie do wydatków – do działu 757,  
który zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych  
z przygotowaniem emisji obligacji. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy jest to kwota 
określona na przyszłość, czy to jest już realizacja jakichś zobowiązań finansowych. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że „ta” kwota nie została wypłacona. Poinformowała też, 
że wszystkie wstępne rozpoznania, iż Gmina Mosina ma „taką” zdolność finansową, zostały 
dokonane bezpłatnie, natomiast już wykonanie „takiego” czasochłonnego audytu, jest płatną 
czynnością. Przeciętnie firmy, które obsługują „tego” rodzaju zadania, wyceniają „te” swoje 
czynności na kwotę około 13.000,00 zł. Natomiast „my płacimy” 9.800,00 zł. 
Radny Stanisław Barć stwierdził, że rozumie, iż już zostały podjęte przez „tę” firmę jakieś 
działania. Zauważył też, że do tej pory „przyzwoliliśmy” do „tych” prac wstępnych, o których 
była mowa – wykonanych za darmo. Natomiast obecnie jest już jakby decyzja jednoznaczna, 
z którą „wchodzimy” w obligacje. Wyraził przy tym przekonanie, że ponoszone winny być 
koszty i szczegółowe badania oraz działania firmy, która „to” prowadzi, ale pod warunkiem, 
że Rada Miejska w Mosinie podejmie decyzję w formie uchwały o przystąpieniu do emisji 
obligacji. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że chcąc w ogóle podjąć uchwałę dotyczącą 
wydania obligacji, muszą być bardzo dokładnie wykonane audyty, czyli jakie są „nasze” 
prognozy budżetowe, możliwości budżetowe, jakie są następstwa „tejże” decyzji i to 
wszystko musi być szczegółowo określone. Przypomniała przy tym, że „myśmy o tym 
mówili” na dwóch spotkaniach z radnymi, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów,  
ale dochodzą do niej głosy, iż „państwo nie macie” pełnej informacji. Dlatego w dniu 
dzisiejszym można byłoby określić termin, kiedy „możemy się spotkać, żebyście państwo tę 
wiedzę mogli mieć wspólną”. Nie wiadomo jej przy tym, czy to będzie jedno, czy dwa 
spotkania, na których wszystkie symulacje finansowe „będziecie państwo” mogli 
przeanalizować. Niemniej wykonanie „tychże” wszystkich prac, wstępne analizy stwierdziły, 
że „mamy” możliwości finansowe, „mamy” zdolności finansowe, iż Gmina Mosina może 
wydać obligacje nawet w wysokości 26.000.000,00 zł. Zapewniła też, że to wszystko zostało 
wykonane, natomiast konkretne propozycje, jakie „będziemy mogli” realizować, zostaną 
przedstawione na „tych” dwóch spotkaniach z oczekiwanymi symulacjami, gdyż takie 
wnioski „państwo zgłaszaliście”. 
Radny Stanisław Barć stwierdził, że są to już obliczone koszty, które Gmina Mosina poniesie 
z tytułu emisji obligacji. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy „firma” już więcej z tego 
tytułu faktur nie wystawi. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak stwierdziła, że to jest tylko analiza. 
Radny Stanisław Barć zauważył, że to, co do tej pory jest robione, miało zostać zrobione  
w oparciu o bezpłatną analizę, która uświadomi „nam”, iż „mamy” możliwość podjąć „taką” 
decyzję o emisji np. do kwoty określonej, gdyż „to” wynika z „tej” wstępnej analizy. Na bazie 
„tych” informacji „winniśmy” podjąć decyzję, że „emitujemy” obligacje i dopiero wówczas 
analiza szczegółowa, już wówczas płatna, gdyż wiadomo, iż Rada Miejska w Mosinie podjęła 
decyzję. Natomiast na dzień dzisiejszy „winniśmy” bazować na bardzo wstępnych, mniej 
szczegółowych informacjach, a tym bardziej bezpłatnych, gdyż taka była deklaracja „firmy”, 
która oferowała opracowanie „tych” wstępnych informacji. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że wstępna analiza „mówi” o tym, czy Gmina Mosina 
może w ogóle wydać jakąkolwiek kwotę obligacji. Jeżeli odpowiedź analizy brzmi: „tak”, 
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wtedy przystępuje do analizy szczegółowej, „żebyście państwo” mogli mieć odpowiedź  
na pytania: jakie kwoty, na ile lat, jakie wielkości emisji, gdyż inaczej tej informacji nikt nie 
podejmie się przygotować, jeżeli pierwsza informacja nie będzie potwierdzająca. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że została wykonana 
szczegółowa analiza związana z możliwością podjęcia przez Gminę Mosina obligacji.  
Na prośbę Komisji Budżetu i Finansów analiza ta została powielona w 3 egzemplarzach  
i otrzymali ją: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Przewodnicząca Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mosinie. Powiadomił przy tym, że on swój egzemplarz przekazał radnym i jest on obecnie 
„w obiegu”, nie wiadomo mu „jak” przewodniczący wyżej wymienionych komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie. Z tego jednak, co zdążył się zorientować, jest to bardzo 
szczegółowa analiza. Stwierdził też, że „nie mówimy” o dokumencie wstępnym, tylko  
o dokumencie związanym z analizą. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy „ta” analiza, 
którą „otrzymaliśmy”, jest już tą, za którą „mamy zapłacić” 9.800,00 zł. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odpowiedziała twierdząco. 
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że „bez tego państwo byście nie byli zdolni 
podjąć tej decyzji”. 
Radny Stanisław Barć przypomniał, że wstępna analiza określiła, iż Gmina Mosina może 
wyemitować obligacje do kwoty 26.000.000,00 zł. Obecnie „projektujemy” emisję obligacji  
o wartości do 8.000.000,00 zł. Stwierdził przy tym, że między wyżej wymienionymi kwotami 
jest taki „margines bezpieczeństwa”, iż ewentualnie podejmując uchwałę „wiążącą” o emisji 
obligacji, „mogliśmy” ją podjąć na bazie bezpłatnej analizy. Natomiast obecnie „nie mamy” 
gwarancji, że Rada Miejska w Mosinie podejmie uchwałę o emisji obligacji, a „wydajemy” 
kwotę 9.800,00 zł. 
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że jeżeli „państwo nie będziecie mieli 
przedstawionej szczegółowej symulacji”: jakie spłaty, w jakich latach, jak „to” obciąża 
budżet, to bardzo trudno „wam” będzie tę decyzję podjąć. Przypomniała przy tym, że obecnie 
„spłacamy” duży kredyt przez 4 lata, gdyż Gmina Mosina cały czas spłaca różne kredyty  
– w tym roku 3.600.000,00 zł i przez 3 kolejne lata: 4.500.000,00 zł. Wyraziła też 
przekonanie, że jest to ogromna kwota, która ogranicza „nasze” możliwości inwestycyjne. 
Stwierdziła także, że mamy przedstawione poszczególne warianty spłat, które będą mniej 
angażowały środki bieżące, w związku z czym „będziemy” mogli je w większym stopniu 
przeznaczać na inwestycje.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, „abyśmy” tę dyskusję 
„pomału zamykali”, gdyż „mówimy” o marginalnej kwocie rzędu 9.800,00 zł. W związku  
z tym poprosił radnego Stanisława Barcia o sprecyzowanie pytania, czy proponuje on,  
aby „to” wykreślić, zostawić, czy ewentualnie te informacje, które wyżej wymieniony radny 
uzyskał od Burmistrz Zofii Springer, go satysfakcjonują, czy nie. Zostało bowiem zadane 
pytanie, jest odpowiedź na nie, w związku z czym jest obecnie kwestia reakcji radnego 
Stanisława Barcia, czy proponuje on wykreślić „tę” kwotę, czy ją zostawić. Stwierdził przy 
tym, że „nie mamy” innej możliwości, gdyż „tego nie dodyskutujemy do końca”, mimo,  
iż „będziemy tu siedzieć jeszcze godzinę”. W związku z tym poprosił o konkretne zdanie  
w „tej” sprawie. 
Radny Stanisław Barć oświadczył, że chodzi mu o zasadę, już nie o kwotę, która rzeczywiście 
nie jest duża, choć z takich kwot składa się budżet. Zapewnił też, że był on „na spotkaniu”  
i usłyszał na nim informacje, iż wstępne analizy zostaną przeprowadzone za darmo, na bazie 
których Rada Miejska w Mosinie podejmie decyzję. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że z tego, co mówi radny Stanisław 
Barć, rozumie on, iż różnica jest w definicji, czy ta analiza, którą obecnie „posiadamy” jest 
analizą wstępną, mającą być wykonaną za darmo, czy to jest analiza „pod emisję obligacji”  
– ostateczna. Jeżeli bowiem jest ona ostateczna, to jest płatna, natomiast, jeżeli jest wstępna, 
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to nie jest płatna. W związku z tym obecnie jest tylko kwestia definicji, jakiego rodzaju jest  
to dokument. 
Radny Stanisław Barć oświadczył, że chodzi mu o jedną rzecz: o tym, czy Gmina Mosina 
będzie „emitować emisje”, musi uchwałę podjąć Rada Miejska w Mosinie. Obecnie „mamy” 
szczegółowe opracowanie i w sytuacji, kiedy Rada Miejska po analizie również propozycji 
wykorzystania „tych” pieniędzy „takiej” uchwały nie podejmie, jest to dokument „półkowy” 
niczemu niesłużący. Dlatego uważał on „po tym spotkaniu”, że jeżeli na bazie wstępnej, 
darmowej analizy, możliwość emisji obligacji została określona na kwotę 26.000.000,00 zł,  
a „oceniamy” na bazie potrzeb i ewentualnych możliwości 8.000.000,00 zł, to „margines 
bezpieczeństwa” jest przeogromny. Stwierdził też, że rzeczywiście „moglibyśmy” już podjąć 
decyzję o emisji, że Gmina Mosina „wejdzie w to” i wtedy „robimy” analizę szczegółową.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, że w dalszym ciągu nie rozumie 
radnego Stanisława Barcia. Zwrócił przy tym uwagę, że „jesteśmy” na etapie zmiany budżetu 
Gminy Mosina. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że przewodniczący obrad Przemysław Pniewski winien 
czuwać nad prawidłowością pracy Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z tym ma on trochę 
żal do niego, że tego nie robi. Zwrócił też uwagę, że radni Rady Miejskiej w Mosinie po raz 
kolejny stawiani są przed faktem dokonanym, gdyż „nie wyrażaliśmy” zgody na wydawanie 
żadnych pieniędzy „tej firmie”. Tymczasem praca została zlecona, „oni” wykonali i obecnie 
trzeba „im” zapłacić. W związku z tym on się pyta, dlaczego ma się teraz na to zgodzić. 
Oświadczył przy tym, że jest temu przeciwny i jest za tym, żeby wykreślić „tę” pozycję  
w zmianach do budżetu. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę 
intencyjną, żeby Burmistrz Gmina Mosina wszczął działania w celu wydania obligacji. 
Stwierdziła przy tym, że wstępna analiza nie da „państwu” odpowiedzi na każde pytanie, 
które „przedstawicie” chcąc wiedzieć, jak one będą realizowane na przestrzeni lat. 
Radny Jacek Rogalka zapewnił, że ponieważ jest on członkiem Komisji Budżetu  
i Finansów, zdaje sobie sprawę, iż każde 1 zł powinno być oglądane z każdej strony. 
Stwierdził też, że zaczynając w ogóle całą „tę” procedurę obligacji i teraz w przypadku, 
„kiedy byśmy już decyzję podejmowali”, do „tego” tematu musi się odnieść opiniodawczo 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, na jakiej podstawie 
„oni” mogą ocenić „coś” na podstawie tylko „zarysu finansowego”, gdyż „to” jest dokument, 
który „mówi” o skutkach, jak sądzi. Stwierdził także, że chciałby on poszerzyć „ten” temat, 
„żebyśmy” nie zostali zaskoczeni. Zapewnił również, że zdaje on sobie sprawę, iż jest to 
pewien wydatek, ale „żebyśmy” przed podjęciem „tej” uchwały wiedzieli też, ile w ogóle 
emisja „tych” obligacji „nas” będzie kosztować. Stwierdził też, że źle się stało, iż „my 
wcześniej się nie dowiedzieli o tym wydatku”. Zapewnił przy tym, że zdaje sobie sprawę,  
iż bez tak dokładnej analizy i bez „tego” dokumentu, który obecnie jest „niby robiony”,  
to dalszy krok w „tym” kierunku „jest żaden”. Brakuje więc tylko „tej” informacji wcześniej, 
że jest już „ten” wydatek „poczyniony”. Obecnie wykonana została praca, która jest 
niezapłacona. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że „pierwsze spotkanie”, w którym 
„ten pan” wziął udział, było „za darmo”. Przedstawiał on wówczas „tamtą” analizę, ale jeżeli 
chodzi o „te” kwoty, to też nie jest kwota ostateczna. Zapewniła przy tym, że mówi ona  
o całości, a nie tylko o „tej” analizie. Stwierdziła też, że „rozmawialiśmy” z firmą 
consultingową, która „w tej chwili nam przedstawiała”, „rozmawialiśmy” wstępnie z innymi 
przedstawicielami „naszego” banku, zrzeszenia „naszych” banków spółdzielczych i kwoty są 
zupełnie porównywalne. Sprawa dotyczy bowiem dwóch kwot: na przygotowanie  
i na wyemitowanie obligacji. Jest to kwota i „mówimy” o kwocie około 40.000,00 zł,  
gdzie 12 jest zawsze związane z analizą, a następna kwota to jest już emitowanie obligacji,  
ale o tym na razie „nie mówimy”, gdyż „to” dopiero, jak zostanie przez Radę Miejską  
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w Mosinie podjęta uchwała. Powiadomiła także, że „oni” przygotowują „taką” symulację  
i występują do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydaje decyzję, przygotowują 
przetargi, ale to jest już dalsza sprawa. Zapewniła przy tym, że kwoty „i tej i tej” były 
porównywalne. Pomimo tego, „rozmawialiśmy” jeszcze z innymi gminami, jak np. Kórnik, 
które emitowały już obligacje i ceny były te same, nawet obecnie „mamy od nich cenę 
niższą”, gdyż „oni” mieli kwotę np. 12.000,00 zł. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą o wnioski i „kończymy tę 
dyskusję”, gdyż „w ten” sposób „nie dojdziemy” do żadnych wniosków. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że protestuje. Wyraziła przy tym przekonanie, 
że jest to bardzo ważny temat. Rada Miejska w Mosinie nie po raz pierwszy została bowiem 
przed „takim” faktem postawiona. Stwierdziła też, że nikt nie kwestionuje, iż analiza jest 
potrzebna. Natomiast „my kwestionujemy” jedną rzecz: najpierw Rada Miejska w Mosinie 
powinna się dowiedzieć, jakie są środki finansowe przekazywane i zaakceptowane przez 
Radę Miejską, a potem dopiero można je wydatkować na analizę. Zapewniła także, że to,  
iż „taka” analiza jest potrzebna, to nikt w to nie wątpi, gdyż jej zdaniem każdemu  
ceniącemu się radnemu jest to potrzebne. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że jeżeli jest ona potrzebna, to trzeba za nią zapłacić.  
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska stwierdziła, że nikt „tego” nie zrobi za darmo. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że „tu” chodzi o formę, iż najpierw Radę 
Miejską w Mosinie prosi się o zaakceptowanie „takich środków” i później wykonuje się 
analizę, a nie wykonuje się analizę. Przypomniała przy tym sprawę „utraconych wartości”,  
też była bowiem uchwała intencyjna i Rada Miejska w Mosinie nie była przygotowana, a była 
to kwota ponad 240.000,00 zł. Stwierdziła też, że „gdybyśmy” wiedzieli o „takich” kwotach, 
to nie wiadomo jej, jak Rada Miejska w Mosinie ustosunkowywałaby się do uchwał 
intencyjnych. 
Radny Stanisław Barć wyraził przekonanie, że jest jedna istotna sprawa. Jak już bowiem 
wcześniej mówił, istotna była wstępna analiza, na bazie której została określona kwota 
możliwych obligacji. Stwierdził też, że to właśnie Rada Miejska w Mosinie powinna usiąść 
do „okrągłego stołu” i ustalić, jaki zakres inwestycji „chcemy poczynić”, czy to  
8.000.000,00 zł, a może 12.000.000,00 zł lub 16.000.000,00 zł będzie potrzeba. Zwrócił także 
uwagę, że „jesteśmy” w ostatnim roku funkcjonowania „tej” Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przypomniał przy tym, że poprzednia Rada Miejska w Mosinie w połowie swojej kadencji 
zaciągnęła kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł i to właśnie na „tej” sesji z ust Burmistrz 
Zofii Springer „usłyszeliśmy”, iż Gmina Mosina została zadłużona, a obecnie „robimy” 
dokładnie to samo, tylko, że w ostatnim roku funkcjonowania obecnej Rady Miejskiej  
w Mosinie. Dlatego jego zdaniem „powinniśmy to mocno” przeanalizować  
i dlatego też uważa, że… 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę radnemu Stanisławowi Barciowi,  
że wchodzi już w kwestie związane z samą emisją obligacji. Natomiast „jesteśmy” przy 
kwocie 9.800,00 zł i mimo tych uwag, jakie padły z ust Przewodniczącego Komisji Budżetu  
i Finansów, których on nie przyjmuje do siebie, ponieważ Komisja Budżetu i Finansów i jej 
przewodniczący „powiedzieliście”, że „nie macie” uwag. Obecnie okazało się, że te uwagi są 
i „rozmawiamy” o nich. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby nie robić żadnych 
wycieczek osobistych pod adresem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, tylko 
„dyskutujmy” i „rozmawiajmy” o konkretnej sprawie, która została przez Komisję Budżetu  
i Finansów zaakceptowana. Poprosił też, „żebyśmy” przeszli do wniosków. 
Radny Marek Klemens zapewnił, że szanuje stanowisko Komisji Budżetu i Finansów, ale on 
z nim się nie zgadzał. Stwierdził też, że „na szczęście ten rachunek” nie został jeszcze 
zapłacony i „bardzo dobrze”. W związku z tym zgłosił wniosek, aby „tę” kwotę w zmianach 
do budżetu przeznaczyć na projekt adaptacji przedszkola nr 2 w dziale 750, gdyż „wiemy”,  
że jedno przedszkole będzie musiało zostać zamknięte, „chcemy” rozbudować wyżej 
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wymienione przedszkole i „ta” kwota na pewno zostanie „tam” spożytkowana „uczciwiej  
i lepiej”. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że to przeniesienie musiałoby 
nastąpić do działu 801 rozdziału 80101 paragrafu 6050. 
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, że w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2005, znajduje się pozycja dotycząca modernizacji Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, w której był plan wydatkowania środków finansowych na kwotę 
877.010,00 zł, a plan wydatków na ten rok wynosił 394.340,00 zł i został zwiększony  
o 127.890,00 zł. Tymczasem podczas dzisiejszej prezentacji funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska przedstawiła,  
że w 2004 r. wydatkowana została kwota około 354.000,00 zł, a w 2005 r. – 394.000,00 zł, 
czyli jakby łączny koszt modernizacji wyżej wymienionego budynku wyniósł około 
750.000,00 zł. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, skąd wynika kwota 127.890,00 zł 
– czy zostało coś wykonane dodatkowo, czy jakieś inne zawiłości finansowe „wchodziły  
w grę”. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że Sekretarz Gminy Mosina Maria 
Chodorowska przedstawiła wydatki, które zostały poniesione do „tego” czasu. Przypomniała 
przy tym, że na koniec roku 2004 kwota nie została wydatkowana z uwagi na brak środków 
„w kasie”. W planie „te” pieniądze były, ale nie zostały wydatkowane. W związku z tym 
zostały przeniesione do nadwyżki na ten rok i dopiero obecnie są rozdysponowane. Tak więc 
„to” nie jest jakieś przekroczenie lub dodatkowe kwoty. Zwróciła też uwagę, że można 
sprawdzić w wykonaniu budżetu Gminy Mosina za rok 2004, gdyż jest tam plan, ale nie ma 
wykonania, nawet większa kwota jest niewykonana niż ta, którą obecnie „wprowadzamy”  
do budżetu. 
Radny Stanisław Barć zapytał, czy jakaś faktura z 2004 r. była płatna. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że faktury dopiero są wystawione  
w drugim półroczu tego roku, także one wcześniej nie zostały wystawione.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że wszystko to zostało wyjaśnione  
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, na którym nie było radnego Stanisława Barcia. 
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów to jeszcze nie cała 
Rada Miejska w Mosinie, w związku z czym jego zdaniem taka informacja dla całej Rady 
Miejskiej jest zasadna. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zgodził się z radnym Stanisławem Barciem. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o udzielenie informacji na temat punktu 13. w załączniku 
nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005. Poinformował przy 
tym, że chodzi mu o to, iż zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na odwodnienie i utwardzenie 
ulic na osiedlu „za Moreną”, „pojawia się” kwota 20.500,00 zł i kwota 83.000,00 zł, co razem 
stanowi 128.500,00 zł. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, na jakie inwestycje wyżej 
wymieniona kwota ma zostać przeznaczona. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że kwota w wysokości 83.000,00 zł to 
środki finansowe z Unii Europejskiej, które zostały wprowadzone na początku pierwszej 
połowy tego roku. Poinformowała przy tym, że jeżeli „występowaliśmy” o jakiekolwiek 
środki finansowe, potrzeba było „tę” kwotę wprowadzić i one się „w tym” mieszczą.  
W przypadku, gdy ich „nie otrzymamy”, to wiadomo, że ich nie można wydatkować. 
Zwróciła też uwagę, że w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2006, znajduje się dodatkowa kwota w wysokości 843.0000,00 zł, która 
„mówi” o środkach finansowych, o które „występowaliśmy” do Unii Europejskiej i wiadomo, 
iż w tym roku żadne z tych środków nie wpłyną, w związku z czym one nie są wydatkowane. 
Powiadomiła także, że w przypadku programu „Odnowa wsi” środki finansowe są 
wprowadzone do budżetu, ale do końca tego roku „te” pieniądze mogą w ogóle „nie być”, 
tylko dopiero w przyszłym roku. Poinformowała również, że są to pieniądze na inwestycje, 
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ale je dopiero można wydatkować, jak one wpłyną do Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
a na razie „to” nie miało miejsca i podejrzewa, iż do końca roku nie wpłyną żadne środki 
finansowe z Unii Europejskiej. 
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj powiadomiła, że druga kwota, o której mówił 
radny Leszek Dymalski, jest związana z tym, iż cały czas „ubiegamy się” o środki pomocowe 
na „tę” inwestycję i w związku z tym przygotowywane są materiały, które „umocują nas”, 
gdyż np. ul. Orzeszkowej w Mosinie przy wykonywaniu projektu na modernizację  
i budowę ul. 25 Stycznia i ul. Powstańców Wielkopolskich, pozostała „nie ruszona”.  
W momencie, kiedy całościowo „to” osiedle „traktujemy”, jest obecnie zrobiony projekt 
również na tę ul. Orzeszkowej, muszą zostać sporządzone oddzielne dokumentacje na wyloty 
„tych” ulic na drogę wojewódzką. Poinformowała przy tym, że skrzyżowanie dróg lokalnych 
z drogą wojewódzką wymaga oddzielnego opracowania dokumentacyjnego i oddzielnego 
pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stąd są „tutaj” środki 
finansowe niezbędne, „żebyśmy” mieli kompleksowo „to” osiedle opracowane i występując  
o jego „realizację” już w przedziale od ul. Budzyńskiej do ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej, 
nic nie zostało pominięte. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy „te” dokumenty na pozyskanie środków 
finansowych z Unii Europejskiej nie zostały jeszcze przekazane. 
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj powiadomiła, że jeszcze nie, ponieważ brakuje 
„takiej” aplikacji, są natomiast przygotowane dokumenty na „ten” temat. 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że rozumie, iż do końca roku zostaną one złożone. 
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj zapewniła, że jeżeli tylko zaistnieje możliwość, 
iż pojawi się sytuacja, iż wniosek można złożyć, będzie taka informacja, to z całą pewnością 
zostanie złożony, a jeżeli nie, to powyższe zadanie jest wprowadzone również  
do przyszłorocznego budżetu z udziałem wsparcia obligacji. Tak więc jest „tutaj” 
wielowariantowość rozpatrywania „tej” inwestycji. Jeżeli tylko „nam się” uda pozyskać „te” 
środki pomocowe, to będzie pierwsza „ścieżka” realizacji „tego” zadania, a jeżeli nie  
– to budżet i obligacje. Stwierdziła przy tym, że jest „to” zgodne z wieloletnim planem 
inwestycyjnym „naszej” gminy. Poinformowała też, że ul. Orzeszkowej „nie była wtedy 
objęta”, gdyż ona ma asfalt, a kiedy trzeba zrobić „tam” chodniki, to ta nawierzchnia byłaby 
„ogromnym dyskomfortem” dla całego osiedla i jego mieszkańców, którzy przez parę lat „nie 
mieli nic”. Stwierdziła przy tym, że ona jest bardzo zamortyzowana, gdyż ma ponad 30 lat. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że w załączniku nr 6 do projektu uchwały  
w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, znajduje się pozycja 21 – zakup sprzętu 
komputerowego. Zauważyła też, że „wprowadzamy” zmianę w wysokości 60.000,00 zł. 
Zwróciła się przy tym o wyjaśnienie, czy wprowadzenie tej kwoty w tym momencie nie jest 
zbyt późne i „zdążymy przetargowo”, wszystkie procedury „zdążymy zakończyć” i ta kwota, 
która obecnie jest wprowadzana w zmianach do budżetu, zostanie zrealizowana w tym roku. 
Jeżeli nie, to jaki jest sens wprowadzania jej, skoro „nie jesteśmy” w stanie „tego” 
zrealizować, a wiadomo, że procedury przetargowe, ogłoszenie itd. są „troszeczkę w czasie”. 
Zapytała przy tym, czy ktoś ją „umocuje”, że „jesteśmy” w stanie w terminie wywiązać się. 
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska powiadomiła, że nastąpiło już otwarcie ofert  
w przetargu na sprzęt komputerowy.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, jak to „było” – bez zgody Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby zobaczyć, o jakiej 
kwocie „mówimy” – nie o nowych kwotach, tylko o przesunięciu w ramach działu 750. 
Przypomniał przy tym, że prawo do tego typu przesunięcia, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej  
w Mosinie wyrażoną w uchwale w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, Burmistrz 
Zofia Springer otrzymała i takich przesunięć dokonała. Stwierdził też, że obecnie Rada 
Miejska w Mosinie otrzymała do zaakceptowania w projekcie budżetu pewne zmiany, które 
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zostały już wcześniej dokonane. Z tego, co on się orientuje na podstawie bardzo szczegółowej 
informacji prasowej, już kilkanaście dni temu ogłoszony został przetarg na „te” komputery. 
Zwrócił przy tym uwagę, że to nie jest tym razem tak, jak mówi radna Małgorzata 
Twardowska, że bez zgody Rady Miejskiej w Mosinie dokonano „czegoś tam”. W ramach 
bowiem działu 750 zostały przesunięte środki finansowe na inwestycje. Natomiast obecnie  
w ramach tych regulacji, które Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak wykonuje co kilka 
tygodni, najczęściej na koniec kwartału, jest to oddane w treści wszystkich załączników 
budżetu Gminy Mosina. Nie jest to więc ten przypadek, o którym w tym momencie mówi 
radna Małgorzata Twardowska. W uzasadnieniu bowiem do projektu uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2005, w dziale 700 – jest „to” przesunięcie. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że jest ona wobec tego „umocowana”,  
iż „zdążymy”, a tylko jest „to” formalność. Zwróciła przy tym uwagę, że gdyby nie było 
uchwały przyzwalającej na przesunięcia między paragrafami, wtedy Rada Miejska w Mosinie 
mogłaby podejmować decyzje bardziej analizując, na co „te” środki finansowe, jeżeli one 
zaistnieją, „wprowadzamy”. 
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj stwierdziła, że taki mały błąd się zakradł, 
ponieważ kwoty są wydane na osiedle „Budzyń” i ul. Targową, gdyż „tam musieliśmy 
również dokonać analizy” np. natężenia ruchu, jaki generuje wyżej wymieniona ulica,  
żeby uzasadnić „ten” swój wniosek składany ewentualnie o środki pomocowe i dla „tej” 
dzielnicy też „tutaj” – to jest łączna kwota. Tak więc „to” jest na dokumentację  
na ul. Orzeszkowej, jak i na wykonanie dokumentacji związanej z analizą natężenia ruchu  
na ul. Targowej, także dla tych dwóch zadań, które są w planie o ubieganie się o środki 
pomocowe w mieście to jest wydatkowanie „tych” środków finansowych, czyli nie tylko  
na osiedle „za Moreną”. 
Radny Marek Klemens zapytał, czy analiza natężenia ruchu kosztowała 20.000,00 zł. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski odpowiedział przecząco. Poinformował przy tym, 
że jest to koszt dwóch zadań razem wziętych. Zwrócił się też z prośbą do radnego Marka 
Klemensa, aby słuchał. 
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj powiadomiła, że o 20.000,00 zł „zwiększamy” 
budżet w „tej” pozycji, w której mieści się zarówno opracowanie dokumentacji, 
przygotowanie dokumentów do środków pomocowych dla całej dzielnicy „za Moreną”,  
jak i dla dokumentów, które są niezbędne do ubiegania się dla „tego” rejonu ul. Targowej,  
ul. Sowińskiego i ul. Odrzańskiej. Poinformowała przy tym, że „w tym” był „taki detal”,  
jak wykonanie analizy ruchu. Powiadomiła też, że to się dokonywało w miesiącach letnich: 
we wrześniu i w sierpniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że „jak macie państwo” pytania 
szczegółowe, to zaprasza do Referatu Inwestycji, gdyż za godzinę „kończymy” obrady  
i „będziemy” mieli sesję dwudniową, gdyż „nie potrafimy” podporządkować się pewnej 
dyscyplinie. Przypomniał też, że „mamy” wniosek, który zajął „nam” wiele czasu,  
żeby do niego „dojść”. Wyraził przy tym radość, że się on „urodził”. Jest bowiem propozycja, 
aby kwotę 9.800,00 zł z działu 757 przesunąć do działu 801 na projekt adaptacji przedszkola. 
Radna Magdalena Wojciechowska oświadczyła, że teraz to już zupełnie nie rozumie,  
gdyż albo „jesteśmy” Radą Miejską, która chce, aby nastąpił rozwój Gminy Mosina,  
albo „będziemy się bawić w coś, co tu przesuwamy, tam przesuwamy”. Stwierdziła przy tym, 
że jeżeli została wykonana pewna praca, to wiadomo, iż za nią trzeba zapłacić. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że ma on zapytanie, ponieważ odbyły się 2 lub 3 posiedzenia 
wyjazdowe komisji odnośnie adaptacji przedszkola nr 2… 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się do radnego Jacka Rogalki,  
aby zostawić „w spokoju to przedszkole”. 
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Radny Jacek Rogalka zauważył, że jeżeli „mamy przekładać”, a on jeszcze nie wie, czy ma  
to być budowane nowe przedszkole w rejonie przedszkola nr 1, czy ma być adaptacja,  
gdyż ta sprawa jeszcze też nie została dokładnie do końca określona. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że dlatego bardzo prosiłby,  
aby Burmistrz Zofia Springer lub osoba wskazana przez nią, odniosła się do „tej” propozycji, 
czy to jest możliwe do zrealizowania w tym roku. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że potrzeba rozbudowy przedszkola, bądź budowy 
jakiegoś nowego obiektu, spowodowana jest wypowiedzeniem umowy, choć to jeszcze nie 
nastąpiło fizycznie – nie ma dokumentu – przez „księdza proboszcza”, a dotyczy to 
przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Dlatego „mówimy” o przeniesieniu 
dwóch oddziałów, bądź do przedszkola przy „MORENIE”, bądź budowy segmentów,  
bądź wykorzystania terenów przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Stwierdziła przy tym, 
że są różne koncepcje, „mamy” wykonane kosztorysy tych wszystkich zadań – Komisja 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego podejmie decyzję, „w którą stronę 
pójdziemy”. Obecnie nie jest przesądzone, czy będzie to ta propozycja, którą podał radny 
Marek Klemens – że to będzie przedszkole przy „MORENIE”. Nie ma jeszcze decyzji  
– będzie ją podejmowała na podstawie przedstawionych koncepcji, Komisja Inwestycji, 
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, potem Komisja Budżetu i Finansów. 
Powiadomiła też, że jeszcze „nie mamy” wypowiedzenia na piśmie, gdyż „ksiądz proboszcz” 
jest otwarty na wszelkiego rodzaju uzgodnienia i dopiero jeżeli będzie przygotowany nowy 
obiekt lub wybudowany inny, „to” nastąpi. 
Radny Stanisław Barć stwierdził, że ma jeszcze pytanie do pozycji 25 w załączniku nr 6 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – modernizacja ogrzewań w różnych obiektach, 
gdzie jest zwiększenie wydatków na ten cel o kwotę 95.000,00 zł. Zwrócił się przy tym  
o wyjaśnienie, co zostało zrobione lub co zostanie zrobione w ramach tego zadania.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że „przystępujemy” do zmiany ogrzewania  
w Daszewicach na ogrzewanie gazowe i w Czapurach. Dotyczy to jeszcze Zespołu Szkół  
przy ul. Sowinieckiej. Zwróciła przy tym uwagę, że „mamy” zresztą punkt 25, w którym 
radni mają napisane: Przedszkole nr 2, nr 3, nr 4, świetlica Krosinko, Szkoła Podstawowa 
Daszewice i Zespół Szkół, przy czym „tu” jest duża jednostka. Zwróciła się przy tym  
z prośbą, aby zwrócić na to uwagę przy analizie. 
Radny Marek Klemens oświadczył, że chciałby on sprostować wypowiedź Burmistrz Zofii 
Springer, ponieważ Komisja Budżetu i Finansów „przyglądała się” już temu problemowi  
ze względów finansowych. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
objechała „praktycznie” wszystkie przedszkola i „na tym” posiedzeniu padały stwierdzenia, 
że ksiądz Edward Majka dwa razy już próbował wypowiadać Gminie Mosina Przedszkole  
nr 1 w Mosinie, gdyż ma w stosunku do niego inne plany. Niepoważną rzeczą byłoby przy 
tym, żeby nie podejść do tego poważnie i nie opuścić „tego” terenu i nie dawać mu 
możliwości zrealizowania jego planów. Wyraził też przekonanie, iż „musimy” podjąć 
problem „tego” przedszkola „w tym” budżecie, przy czym „mówiliśmy” już, że najlepsze 
warunki stwarza w zasadzie Przedszkole nr 2. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego Marka 
Klemensa o przeniesienie kwoty 9.800,00 zł z działu 757 do działu 801 w projekcie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła powyższy 
wniosek 7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”. Dwóch 
radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XLIX/389/05 w powyższej sprawie 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymujących się”.  
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Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Pomoc dla Powiatu Poznańskiego (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Powiat Poznański realizuje 
chodnik przy drodze powiatowej Mosina – Czempiń z udziałem rzeczowym Gminy Mosina, 
w postaci kostki pozbrukowej. W związku z tym zachodzi potrzeba, aby każdorazowo podjąć 
uchwałę w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego. 
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, iż Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pomocy  
dla Powiatu Poznańskiego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XLIX/390/05 w powyższej sprawie jednogłośnie – 16 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
   
do punktu 13. – Przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg   

Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6 (uchwała).   
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, iż w ramach porozumienia  
z Gminą Mosina, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sfinansowała budowę 
kanalizacji osłonowej ujęcia wody dla Miasta Poznania. Dotyczyło to przy tym między 
innymi miejscowości Rogalinek i Sasinowo, a wykonana kanalizacja ma długość  
12.397 m i jest eksploatowana przez „AQUANET” S. A. Inwestor, po rozmowach  
z Burmistrz Zofią Springer, zgłosił chęć przekazania tej kanalizacji Gminie Mosina.  
Kierownik Referatu Inwestycji Maria Wyzuj przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
darowizny od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Poznaniu ul. Gajowa 6. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XLIX/391/05 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 16 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
 
do punktu 14. – Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych  

w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie: 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie przekazuje i rozlicza lokalny transport zbiorowy w Gminie Mosina, 
przekazując dopłaty przewoźnikom. 

  
a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej – na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, iż Komisja 
Budżetu i Finansów 4 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”, przyjęła wniosek, aby stawka 
dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu  
w zakresie dowozów szkolnych wynosiła 3,00 zł, a nie 3,11 zł, czyli według propozycji 
zawartej w proponowanym projekcie uchwały.  
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie przedstawione wyżej 
propozycje stawek dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania, za propozycją stawki w wysokości 3,11 zł 
opowiedziało się 4 radnych, a za propozycją stawki w wysokości 3,00 zł – 8 radnych. 
Czterech radnych nie wzięło udziału w tych głosowaniach. W związku z takimi wynikami 
głosowań, Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że stawka dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych, będzie 
wynosiła 3,00 zł. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,  
wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XLIX/380/05 w powyższej sprawie 8 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała). 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 

uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 – na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/392/05 jednogłośnie  
– 16 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 15. – Wyrażenie woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy 
gimnazjum w Pecnej” (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że społeczność wsi Pecna  
od dawna zabiega o budowę sali gimnastycznej, a obecnie zaistniała szansa  
na dofinansowanie tej budowy.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński przedstawił szczegóły dotyczące projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum  
w Pecnej”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż w załączniku do projektu uchwały 
w powyższej sprawie, w jego pkt 3 b), dokonana została autopoprawka. Zgodnie z nią,  
w roku 2007 Gmina Mosina wydałaby kwotę 1.000.068,00 zł, a Departament Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dołożyłby kwotę 332.000,00 zł. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że „padło” tutaj zdanie: „sala pełnowymiarowa  
z widownią”, a jemu wiadomo, iż takie obiekty dofinansowuje Totalizator Sportowy.  
W związku z tym zaproponował, aby wystąpić jeszcze do wyżej wymienionej jednostki  
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o dofinansowanie „tego” obiektu. Totalizator Sportowy dofinansowuje bowiem tylko obiekty 
pełnowymiarowe z widownią.  
Radny Stanisław Barć wyraził przekonanie, że jeżeli już taka sala miałaby być budowana,  
to spełniałaby funkcje sali gimnastycznej dla obu szkół: szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Stwierdził przy tym, że spotkał się on z takim zdaniem, iż już budowana „kurtyna” dzieląca 
salę na dwie części powoduje, że spełnia ona funkcję dla obu szkół, gdyż niezależnie  
od siebie te szkoły mogłyby z niej korzystać. Jego zdaniem w przyszłości można byłoby 
wziąć to pod uwagę. Powiadomił też, że w Niemczech – w Oldenburgu, widział on salę 
dużych rozmiarów z „kurtyną” dzielącą ją na dwie części. 
Radny Jacek Rogalka poinformował, że w Puszczykowie jest taka sala.  
Radny Marek Klemens wyraził przypuszczenie, iż nikt z radnych chyba przeciwko sali 
gimnastycznej nie jest. Natomiast jemu nasuwa się wątpliwość, czy trzeba budować tak dużą 
salę. Jest to bowiem dwa razy większa sala, niż sala w Rogalinku. Zwrócił też uwagę, że nie 
wystarczy wybudować sali, ale należy ją również utrzymać i to się będzie za „nami” ciągnęło 
w następnych latach po wybudowaniu, gdyż będą większe koszty ogrzewania, oświetlenia, 
większe koszty i wynajmu, jeżeli ktokolwiek będzie chciał ją wynajmować. Zauważył także, 
iż w dokumencie, który otrzymała Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego pod nazwą: „Projekt inwestycji na rok 2006”, jest kwota przeznaczona  
na budowę sali gimnastycznej w wysokości 900.000,00 zł. Tymczasem „ta” sala ma 
kosztować 2.300.000,00 zł, przy czym reszta „ma być robiona” w kolejnych latach  
po wydaniu obligacji. Zwrócił również uwagę, że Pecna ma już jedną salę „taką” 
widowiskową, która została wybudowana i nieskończona. Zapytał przy tym, czy „państwu” 
nie nasuwa się, że z obligacji dając 900.000,00 zł „możemy” stanąć przed drugim takim 
dylematem, iż „wybudujemy” salę, na której skończenie nie będzie pieniędzy. Brakuje 
bowiem 1.400.000,00 zł. Zwrócił się też o wyjaśnienie, czy naprawdę dla tych 300.000,00 zł 
czy 600.000,00 zł, które obiecuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 
warto „iść w taką dużą salę”. Jeżeli bowiem „my” wydamy 900.000,00 zł, to „możemy” 
wybudować taką salę jak w Rogalinku i „mamy” tę salę. Natomiast „tutaj” dopiero 
„zaczynamy”, „dostajemy” od urzędu jakieś pieniądze i jeszcze raz prawie te 900.000,00 zł 
„musimy wydać”. Zapytał także, czy naprawdę „to nam się kalkuluje” i dla tej dotacji warto 
„iść w tak dużą salę”, która „nas” będzie drogo w przyszłości kosztować.  
Radna Magdalena Wojciechowska powiadomiła, iż była niedawno z Komisją Edukacji, 
Kultury i Sportu w Pecnej. Okazało się wówczas, że aby dzieci mogły brać udział w zajęciach 
wychowania fizycznego, trzeba dowozić. Jeżeli „my zbierzemy” te wszystkie „za”  
i „przeciw”, jeżeli skończą się dowozy, będzie można wynająć coraz większej ilości ludziom, 
to się wykorzysta. Poinformowała też, że była ona w szkole, w której też budowano salę  
i okazało się, iż ta sala zaczęła na siebie pracować, ale trzeba dać szansę.  
Radny Marek Klemens stwierdził, że nie rozumie wypowiedzi koleżanki radnej. Powiedział 
on bowiem, że jest za salą, tylko mówił on, „czy tak dużą salę”. 
Radna Magdalena Wojciechowska wyraziła przekonanie, iż „znamy” te słowa: „jestem za, 
nawet przeciw”.  
Radny Marek Klemens stwierdził, że chodziło mu również o kalkulację tej sali, a nie,  
żeby „tej” sali nie było. 
Radna Magdalena Wojciechowska wyraziła przekonanie, iż albo „robimy porządnie”,  
albo nie.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński oświadczył, że nie jest to dwa razy większa sala, 
ponieważ jej powierzchnia jest projektowana na 494 m2, a jeśli się nie myli, to sala  
w Rogalinku ma 270 m2, w związku z czym nie jest to połowa, tylko „powiedzmy tak” 1/3. 
Stwierdził też, że „zyskujemy” przez to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, miejsca 
widowiskowe, czyli tzw. trybuny. Wyraził przy tym przekonanie, iż ta sala jest ewidentnie 
lepszej jakości i będzie spełniała znacznie szerszą funkcję. Natomiast jeśli chodzi o „te” 
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środki finansowe, to nie jest tak, że w przyszłym roku 1.400.000,00 zł, tylko 
„potrzebowaliśmy” 1.000.068,00 zł.  
Radny Marek Klemens stwierdził, iż powiedział on, że około „900”,„będziemy” musieli i tak, 
i tak ze swoich środków dołożyć. Oświadczył przy tym, iż opierał się na wypowiedzi 
Burmistrz Zofii Springer, która powiedziała, że „ta” sala jest dwukrotnie większa. W związku 
z tym wyraził ubolewanie, że teraz słyszy, iż ona jest tylko o 1/3 większa, gdyż koszt „tej” 
sali, jak wyliczył, jest dwukrotnie wyższy, jeżeli dobrze Zastępcę Burmistrza Jerzego 
Wrońskiego zrozumiał.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że sala w Rogalinku kosztowała 800.000,00 zł netto. 
Przypomniała przy tym, obecna Rada Miejska w Mosinie w styczniu 2003 r., regulowała 
drugą transzę płatności za „tę” salę – przeszło 400.000,00 zł. Zwróciła też uwagę, że „mają 
państwo” analizę kosztów. Sama budowa sali, to jest 1.900.000,00 zł, przy czym sala  
w Rogalinku została oddana w roku 2002. Wyraziła także przekonanie, że jednak ceny nieco 
zmieniły się i radni też muszą to wziąć pod uwagę, poza tym sama budowa sali to 
1.900.000,00 zł. Zwróciła również uwagę, że w ten wysoki koszt 2.300.000,00 zł włączone 
jest również wyposażenie sali, chodniki, parkingi i wykup części sąsiednich posesji  
pod boisko szkolne. Sala „ta” ma mieć powierzchnię około 500 m2. Poza tym, jest tam także 
galeria, widownia, co też świadczy o tym, że wydatki na „tę” salę muszą być większe. Zostało 
już tu powiedziane, iż ta sala będzie miała charakter środowiskowy, że ma obsługiwać dwie 
szkoły i po południu służyć miejscowemu i okolicznemu społeczeństwu. Pecna jest bowiem, 
jej zdaniem, jedyną taką wioską na terenie Gminy Mosina, otoczona innymi, małymi wsiami 
jak satelitami: Grzybno, Iłówiec, Baranowo, Srocko Wielkie, Głuchowo, Nowinki, 
Konstantynowo, Borkowice. Stwierdziła też, że nikt nie neguje, że potrzeba budowy takiej 
sali istnieje. Zwróciła przy tym uwagę, iż został poruszony problem budynku 
wielofunkcyjnego, który faktycznie jest budowany i wykańczany od 20 lat. Jak rozpoczęła 
ona obecną kadencję, „zrobiliśmy” ekspertyzę stropów „tej” właśnie sali widowiskowej,  
gdyż też miała ona pomysł, żeby ewentualnie „tę” powierzchnię wykorzystać na salę 
gimnastyczną. Niestety brak przykrycia właściwego tych stropów spowodował, iż one są już 
obecnie przerdzewiałe i „ta” powierzchnia i „ta” sala widowiskowa, absolutnie nie była 
przygotowywana pod działalność taką ruchową, powodującą drgania „tych” stropów i brak 
właściwej amortyzacji stropu „tam” wybudowanego. Wyraziła także przekonanie, że mimo, 
iż „tam” wiele osób zostawiło „dużo serca”, że jedna z firm budowlanych przez lata tę salę 
usiłowała wykańczać i cały czas „tam” trwały jakieś prace, wystarczy ten budynek odwiedzić 
i zobaczyć, iż w ogóle jest on nieudany architektonicznie, źle rozwiązane jest całe wnętrze, są 
ogromne kubatury, z czego największe powierzchnie przeznaczone są na komunikację, 
schody, po których właściwie przerażenie obecnie ogarnia człowieka, że starsi ludzie  
muszą się przemieszczać, do tej sali – świetlicy, która w zasadzie jest „mniejszą 
powierzchnią”, niż korytarze, klatka schodowa i korytarz, w który „wchodzimy”. 
Przeciwstawianie tego zadania budowie sali gimnastycznej uważa ona całkowicie za błędne, 
gdyż ta sala, o której „mówimy”, jest budową, jej zdaniem, przemyślaną, „trafioną”  
i spełniającą funkcje o wiele szersze, niż dokańczanie „tej” sali widowiskowej. Koncepcja 
zagospodarowania „tego” budynku wielofunkcyjnego, cały czas jest dyskutowana,  
gdyż do końca nie wiadomo, co „tam” ulokować. Natomiast potrzeba budowy tejże sali, która 
obsłuży młodzież chodzącą do szkoły podstawowej i do gimnazjum, które jest środowiskową 
placówką oświatową, gdyż chodzi do niego młodzież z Iłówca, z Tarnowa: z Gminy Czempiń 
i z Gminy Brodnica, jest ze wszech miar słuszne. Poza tym też „musimy mieć” świadomość, 
iż rozwój fizyczny wszystkich grup społecznych, zdrowy styl życia i że obecnie ludzie bardzo 
poważnie podchodzą do ruchu, który zaczynają uprawiać popołudniami, w soboty  
i w niedziele. Wyraziła również pewność, że „ta” sala będzie wykorzystana, zresztą praca 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie i obserwacja tego, co się dzieje na „tej” dużej sali  
w Mosinie, prowadzi do wniosku, o którym powiedziała już wcześniej.  
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Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że na terenie Gminy Mosina nie ma turniejowej sali 
gimnastycznej, gdyż największa z nich – na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, jest 
salą bez widowni. Stwierdził przy tym, że „ta” widownia jest prowizorką, gdyż są to dwa 
rzędy krzesełek dostawianych. Zwrócił też uwagę, że spoza tym sala „ta” nie jest w ogóle 
akustyczna i generalnie nie można jej w żaden sposób nagłośnić.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż „pod tym kątem”,  
na pewno „ta” sala będzie wykorzystana, gdyż na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
widzi on p. Janika, w związku z czym rozgrywki pingpongowe na szczeblu wojewódzkim, 
czy krajowym, już prawdopodobnie ma on zakontraktowane na 2009 rok.  
Dyrektor Gimnazjum w Pecnej Lidia Szyrej podziękowała Radzie Miejskiej w Mosinie,  
że rozumie ona potrzebę budowy sali gimnastycznej. Poinformowała też, iż zrobiła ona „taką” 
symulację. Jeżeli chodzi o prognozy demograficzne, nie spodziewa się ona spadku żadnych, 
przy czym o ilościach urodzeń nie może ona mówić, ale na najbliższy czas, nawet liczba 
uczniów będzie się „u nas” zwiększać. Obecnie Pecna to prawie 2000 mieszkańców,  
Nowinki – 200 mieszkańców, Drużyna – 368 mieszkańców, Borkowice – 165 mieszkańców, 
Bolesławiec – 50 mieszkańców, Konstantynowo – 40 mieszkańców, Grzybno – 350 
mieszkańców, Iłówiec – 450 mieszkańców, Tarnowo – 150 mieszkańców i Bieczyny – 70 
mieszkańców. Uczniowie tych wsi, chodzą „do nas” do szkoły. Ich rodzice oraz młodzież, 
która jest absolwentami „naszej” szkoły, na co dzień utrzymuje kontakty z „naszą” szkołą  
i szuka „u nas” miejsca na swoje spotkania. „U nas” młodzież w szkole jest do czasu, kiedy 
jest w szkole „obsługa”. Jest też część młodzieży zwłaszcza z Tarnowa i z Iłówca, która zimą 
nie chodzi do domów zaraz po zakończeniu lekcji, tylko przebywa w szkole do późnych 
godzin wieczornych, gdyż w szkole jest ciepło, a w domu – zimno. Oświadczyła także,  
iż chce ona uczulić jeszcze na jedno, że to wiadomo, iż szkoła chce zapewnić młodzieży 
wszechstronny rozwój, ale przede wszystkim jeszcze chce ona nauczyć młodzież kulturalnie 
spędzać wolny czas, umieć sobie organizować wolny czas. Wyraziła przy tym przekonanie,  
że radni wiedzą, jak można szybko zdemoralizować młodzież. Oświadczyła również,  
iż wydaje jej się, że te argumenty „przemówią” do Rady Miejskiej w Mosinie „za wielkością 
tej sali”, dlaczego ma ona być taka duża. „Chcemy”, nie potrzeba „nam” żadnego muru 
wewnątrz, żeby odgrodzić dwie grupy młodzieży ćwiczącej, na przykład młodzież ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. „My nie obawiamy się siebie nawzajem i możemy ćwiczyć”,  
co zresztą jest praktykowane, gdyż uczyła ona w Gimnazjum w Mosinie i wówczas dwie, trzy 
grupy razem ćwiczyły na sali gimnastycznej, gdyż sala jest większa i dlatego „my chcemy 
wykorzystać tę salę”. Jeżeli chodzi o budynek wielofunkcyjny, jeżeli chodzi o dorosłych 
mieszkańców Pecnej, o starszych ludzi, o koło emerytów, „my” chętnie „tę” sale 
„wypożyczymy”. „My obsługujemy” wszystkie uroczystości, które organizowane są przez 
mieszkańców Pecnej, także sala widowiskowa jest „nam” bardzo potrzebna. Wyraziła przy 
tym nadzieję, iż Rada Miejska w Mosinie zrozumie tę potrzebę. Zwróciła się też z prośbą,  
aby pozwolić młodzieży ze wsi dać taką szansę, jaką ma młodzież z miasta.  
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, czy planowane kwoty w ramach środków 
finansowych przeznaczonych na budowę „tej” sali, pochodzą ze środków własnych Gminy 
Mosina, czy są to środki możliwe do uzyskania z wydania obligacji.  
Radny Marek Klemens oświadczył, że „my nie jesteśmy” przeciwko sali, tylko przeciwko jej 
wielkości. Poza tym kwota, która jest zapisana w budżecie w wysokości 900.000,00 zł, jest to 
1/3, może nawet 1/2 pieniędzy, a rok 2006 jest rokiem ostatnim „naszej” kadencji. Zwrócił 
przy tym uwagę, że „my nie wiemy”, jaka „przyjdzie” następna Rada Miejska w Mosinie  
i czy nie stwierdzi ona, iż „ta” sala jest za duża, że ją skończy. W związku z tym 
zaproponował, aby jeżeli już „chcemy”, to „wpiszmy” w tym roku 2.300.000,00 zł  
i „skończmy tę salę”, żeby chociaż jedna była skończona. Rozumie on przy tym, że jest 
„jakaś” ciągłość władzy, iż władza powinna kontynuować zadania, które jedni rozpoczęli,  
ale „mamy” przecież doświadczenia, „wiemy”, że tak nie jest. W związku z tym  
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albo „wpiszmy” cała kwotę i „realizujmy” to zadanie, albo „nie róbmy” tego, albo „zróbmy” 
mniejszą „tę” salę. Za 900.000,00 zł „możemy” bowiem „tę” salę już robić w 2006 r.  
Radna Barbara Czaińska przypomniała radnemu Markowi Klemensowi, że dwa lata temu 
„zatwierdziliśmy” już projekt, gdyż zostały przeznaczone środki finansowe na projekt 
budowy sali. Obecnie „mamy” pozwolenie na budowę, które w 2006 r. wygasa.  
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła się z pytaniem do radnego Marka Klemensa, 
czy w obecności Rady Miejskiej w Mosinie się deklaruje, jeżeli zwoła ona zebranie 
wszystkich dzieci z obu szkół, czy przyjedzie i ... 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby tego typu argumentów 
nie używać, gdyż w każdej wsi „możemy” natychmiast zwołać zebranie, na które ludzie 
przyjdą, jak się zapytamy, czy chcą salę gimnastyczną. Wyraził przy tym przekonanie,  
iż „troszeczkę” w tym przypadku „wchodzimy na teren pozaprawny”.  
Radna Magdalena Wojciechowska powiadomiła, że na Osiedlu Kwiatowym – na Junikowie, 
tak samo myślano jak radny Marek Klemens i teraz żałują, iż nie zrobiono „troszeczkę” 
większej sali, gdyż nie można odbywać żadnych turniejów.  
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, iż to dobrze, że jest projekt, ale koszt projektu  
to dwa, trzy procent całej inwestycji i warto się zastanowić, czy tylko dla projektu, tych 
dwóch, trzech procent, „pakować się” w takie zadanie. Stwierdził przy tym, że gdyby taka 
duża sala widowiskowa miała powstać w Mosinie, to też jest zupełnie inny problem,  
gdyż „tutaj” byłby on pewien, iż będzie ona wykorzystana do końca.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec zapewnił, że przyjdzie moment, kiedy powstanie sala 
gimnastyczna w Daszewicach, która jest też niezbędnie potrzebna, ale nie chciałby,  
żeby powstała taka, jak w Rogalinku, gdzie, jego zdaniem był błąd, ponieważ jest ona pusta. 
Chodzi o to, że jest sala środowiskowa, żeby oprócz zawodników, byli również widzowie. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła w imieniu Klubu Radnych „Praworządna 
Gmina”, iż nie jest on przeciwko sali, stawia jednak warunek, aby zapisać całą kwotę  
na jej realizację. Wówczas bowiem „mamy” pewność, że sala zostanie wybudowana i wtedy 
„pani dyrektor” będzie usatysfakcjonowana, radni z tej miejscowości i tylko o to „walczymy”. 
Nikt nie musi „nas” przekonywać, iż sala środowiskowa jest „tam” potrzebna mimo, 
że będzie dwa razy większa, jeżeli Gminę Mosina na to stać. „Zróbmy” kalkulację finansową 
i nie ma problemu. „Ten” klub podnosi jeden problem: środki i jeszcze raz środki. Jeżeli je 
teraz „zapiszemy”, że są zrealizowane w 2006 r., to „jesteśmy” za.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że obecnie „mówimy”  
o uchwale intencyjnej. Natomiast to, co powiedziała radna Małgorzata Twardowska, dotyczy 
już budżetu. Jeżeli się znajdą środki finansowe w budżecie na pełne wykonanie „tejże” sali,  
to nie ma żadnego problemu, ale obecnie „mówimy” o uchwale intencyjnej.  
Radna Małgorzata Twardowska zauważyła, iż obecna Rada Miejska w Mosinie podejmowała 
już uchwały intencyjne. Przypomniała przy tym, że przed „chwileczką” radni dyskutowali  
o kwocie 9.800,00 zł, którą „zapłaciliśmy” za uchwałę intencyjną, dlatego „dyskutujmy”  
do końca, żeby Rada Miejska w Mosinie była umocowana i wszyscy wiedzieli, jak głosują.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że ponieważ radna Małgorzata Twardowksa złożyła już 
propozycję, „mamy” zarys inwestycji ewentualnie wykonywanych w roku 2006, to prosi ono 
wskazanie, którą inwestycję „mamy” skreślić z „tego” planu, gdyż „to się z tym łączy”. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę radnemu Jackowi Rogalce, iż propozycje 
przedstawia burmistrz.  
Radny Jacek Rogalka wyraził przekonanie, iż budżet nie jest elastyczny na tyle, żeby go 
można było „ciągnąć” w każdą stronę. Pieniędzy jest bowiem tyle, ile jest „tutaj w planie  
i to jest to”. Poinformował przy tym, że z tytułu świadczonych przez niego usług, często wozi 
on młodzież z Gminy Mosina do sali w Dopiewie, które jest malutką gminą, a ma salę  
z widownią. Gdyby radni przy tym widzieli, ile „tam” jest imprez ponadpowiatowych,  
czy wojewódzkich, gdyż są możliwości, których u „nas” nie ma.  
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Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska przypomniała, że po to „tę” uchwałę podejmujemy,  
żeby otrzymać środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. Tyle jest bowiem „do wzięcia”. Zwróciła się też z prośbą, 
aby pamiętać o młodzieży w Pecnej. 
Radny Marek Klemens zgodził się z radnym Jackiem Rogalką, że budżet nie jest gumą. 
Stwierdził przy tym, że inwestycji „mamy” wpisane za 20.000.000,00 zł, a obligacji „mamy” 
za 10.000.000,00 zł. W związku z tym za 10.000.000,00 zł te pozostałe inwestycje nie zostaną 
zrealizowane, gdyż nie wiadomo mu, skąd radny Jacek Rogalka weźmie pieniądze i sam 
powiedział przed chwilą skąd wziąć: z innych zaplanowanych inwestycji.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, iż radny Marek Klemens cały czas mówi, że nie wiadomo, 
czy w obligacje „wejdziemy”. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby nie liczyć „tych” 
pieniędzy, jak ich nie ma, gdyż jest to totalny błąd. 
Radny Marek Klemens oświadczył, iż w propozycji otrzymał on obligacje i kwotę wpisaną, 
przy czym to nie jest z „naszego” budżetu tylko z obligacji „te” pieniądze.  
Radny Leszek Dymalski oświadczył, że chciałby otrzymać odpowiedź na jego pierwsze 
pytanie dotyczące pieniędzy z obligacji na „tę” salę. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, iż radny Leszek Dymalski był 
obecny na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego  
i powtarza po raz drugi coś, co już wie.  
Radny Leszek Dymalski oświadczył, iż właśnie nie wie. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński powiadomił, iż zgodnie z przedłożoną propozycją,  
„te” fundusze mają być pokryte z obligacji.  
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, że w przyszłym roku, zakładając 10-procentowy 
wzrost „naszych” dochodów, musimy przewidzieć 7.200.000,00 zł wolnych środków, które 
„chcemy” zagospodarować w kwocie 2.700.000,00 zł na inwestycje i 4.500.000,00 zł  
na spłaty. Wyraziła przy tym przekonanie, że jest to ogromna kwota, którą 
„wygospodarywujemy” ze środków bieżących z dochodów „naszego” budżetu gminy.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy jest taka 
możliwość, jak proponuje to Klub Radnych „Praworządna Gmina”, żeby znaleźć w budżecie 
Gminy Mosina na rok 2006 środki, które pozwoliłyby na wybudowanie „tej” sali  
w roku 2006.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż wszystko jest w sferze dyskusji i projektów. 
Wiadomo przy tym, że jeżeli nie „wejdą” obligacje, będzie trzeba komuś „te” pieniądze 
zabrać, które już „mamy” wstępnie rozdysponowane. Z propozycją zapoznawała się Komisja 
Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego  
i niektórzy radni bardzo szczegółowo to analizowali. Wyraziła przy tym przekonanie,  
że wszystko jest do zrobienia, tylko cały czas podejmowany jest też argument, że nie 
wiadomo, „kto tu w tej sali zasiądzie” i być może będzie miał inną koncepcję realizacji 
„tychże” inwestycji. Stwierdziła też, iż obecna Rada Miejska w Mosinie nie przerwała żadnej 
inwestycji, która była realizowana przez „naszych” „poprzedników”, co może potwierdzić 
Kierownik Referatu Inwestycji. Problem „mamy” z zakończeniem klimatyzacji „tej”  
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, gdyż jest to inwestycja rozpoczęta  
20 lat temu, a z takimi jest najwięcej kłopotów. Zwróciła się również z prośbą, aby nie 
mówić, że planowane było zakończenie, czy etapowanie zakończenia budowy budynku 
wielofunkcyjnego w Pecnej, gdyż powstawał on w zasadzie bez planu, w wielu elementach  
w czynie społecznym, w wielu też fragmentach jest samowolą budowlaną. Jest to ogromny 
problem, który jakoś w końcu będzie musiał finał pewnie znaleźć. Oświadczyła też, iż wierzy 
w głęboką mądrość Rady Miejskiej w Mosinie, mądrość przyszłych samorządowców,  
że mądre inwestycje, istotne i ważne dla środowiska będą kontynuowane. Nie może być 
bowiem innej możliwości. 
Radny Leszek Dymalski zapytał, czy całość inwestycji ma zostać sfinansowana z obligacji. 
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Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński odpowiedział twierdząco. 
Burmistrz Zofia Springer wyjaśniła, iż „zakładamy” obserwując rozwój „naszego” budżetu  
i symulacje dochodowe, że będzie kilka milionów zł wolnych środków i wtedy trzeba się 
skupić na wykończeniu tych zaczętych inwestycji. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że Rada Miejska w Mosinie jeszcze nie 
podjęła uchwały dotyczącej obligacji. Ma ona przy tym takie obawy, iż potem będzie  
– „podjęliście” uchwałę intencyjną, która „mówi” z pełną świadomością, że „to” jest  
z obligacji. Zapytała przy tym, co wobec powyższego faktu, środowisko w Pecnej powie,  
„a co z naszą salą środowiskową”, jeżeli nie będzie obligacji. W związku z tym to jedno 
warunkuje drugie i jest nie do pomyślenia, że jest taki stawiany warunek. „My stawialiśmy” 
warunek: sala, 2006 rok, powinny znaleźć się środki. Tymczasem teraz z przerażeniem  
mówi się, że to jest uwarunkowane obligacjami. Oświadczyła też, iż jeszcze bardziej „nas”  
to umocowało, że „nasz” klub radnych będzie głosował przeciw, ale tylko i wyłącznie z tego 
względu, iż nie ma zabezpieczonych środków, a nie to, że w „tej” miejscowości ma nie 
zaistnieć sala.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że przeanalizowała strukturę wydatków 
inwestycyjnych w latach 1996–2005. W okresie tym – do 2004 r. – nie było roku,  
żeby Gmina Mosina nie korzystała ze wsparcia w formie pożyczek i kredytów. Rok 2005 jest 
pierwszym rokiem, w którym w zasadzie „robimy te wszystkie zadania” z własnych środków. 
„Musimy” więc bezwględnie pomyśleć o środkach dodatkowych pochodzących nie tylko  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nie tylko z projektów odnowy 
wsi, czy z innych, które przedkładamy o środki zewnętrzne, ale również o tej formie obligacji, 
pożyczek, czy kredytów. Stwierdziła przy tym, że „mówimy” o tym od dłuższego czasu  
z radnymi, na zebraniach rad sołeckich, „komitetów osiedlowych” i również poprzez „nasze” 
środki przekazu, czyli przez „Merkuriusza Mosińskiego”. „Nie utrzymujemy” tego  
w tajemnicy, że również „oczekujemy” podjęcia decyzji przez Radę Miejską w Mosinie,  
aby „wpompować” dodatkowe środki z pożyczek i kredytów. Z własnych bowiem środków 
„przeznaczamy” 7.200.000,00 zł, co jest ogromną kwotą. Zwróciła się też do radnych,  
aby zaczęli wreszcie stosować jakiś rachunek ekonomiczny, Chyba, że „będziemy” tylko 
skupiali się na funkcjonowaniu z własnych środków finansowych, co w zasadzie nigdy nie 
miało miejsca. 
Radna Danuta Białas zwróciła się o wyjaśnienie, czy „tej” uchwały nie można podjąć  
po uchwale o obligacjach.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż jest to uchwała intencyjna. 
Radny Leszek Dymalski wyraził przekonanie, że „taka” sala jest niezbędna, jednak nie ma on 
pełnej wiedzy o tym, czy będzie głosował za wydaniem „tych” obligacji. W związku z tym 
jego zdaniem, „coś tu jest nie po kolei”, gdyż będąc za „tą” salą, jednocześnie skazuje się  
na głosowanie „w ciemno” za obligacjami. Byłoby to bowiem bez sensu, jeżeli „słyszymy”, 
że „to” jest z pieniędzy uzyskanych z obligacji. Złożyłby on więc wniosek, aby podjąć 
głosowanie nad „tą” uchwałą, po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały dotyczącej 
wydania obligacji. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, iż z tego, co on pamięta, to „te” obligacje i „ta” uchwała 
obligacyjna miała być dzisiaj głosowana i w jakiś dziwny sposób nie znalazła miejsca  
w porządku XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Nie ma potrzeby „tego” przyspieszać, 
gdyż informacji było nieco za mało. Sam bowiem prosił o symulację skutków „tych” 
obligacji.  
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, że musiałaby skontaktować się z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, czy opóźnienie „tejże” uchwały 
spowoduje, iż rozmowa na temat wsparcia dla „naszej” gminy w postaci udzielenia tego 
bezzwrotnego kredytu na budowę sali być może nie wejdzie do propozycji budżetowej. 
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Radna Krystyna Sakwa–Jakubowska zwróciła uwagę, że zatwierdzony został dzisiejszy plan 
„naszej” sesji. Jest przy tym punkt i zgłasza ona wniosek, żeby „tę” uchwałę głosować,  
gdyż będzie to przedłużanie, to jest tylko takie w zamian, że chodzi o odwrócenie uwagi.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/393/05 w powyższej sprawie 10 głosami 
„za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 1 radny nie wziął udziału  
w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 16. – Plan pracy Komisji Rewizyjnej.  
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że zgodnie z zapisem 
odpowiedniej ustawy i wymogami Statutu Gminy Mosina, Komisja Rewizyjna przedkłada 
projekt swojego planu pracy na 2006 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć przedstawił projekt planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2006 rok.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy w przypadku planowanej przez Komisję 
Rewizyjną kontroli wydawania „Merkuriusza Mosińskiego”, chodzi o ocenę finansową.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć odpowiedział twierdząco. 
Radny Marek Klemens oświadczył, iż chciałby uzupełnić ten plan, gdyż nie usłyszał  
od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby na początku roku przeprowadzić kontrolę  
w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie dotyczącą transportu w zakresie dowozów 
szkolnych. Stwierdził też, iż Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu była 
„wstrząśnięta” tym, że Zakład Usług Komunalnych kupuje olej napędowy po 4,10 zł,  
czyli z wyłonionego przetargu, po cenach hurtowych kupuje drożej niż „w detalu” na stacjach 
paliw. W związku z tym, składa on wniosek, aby ująć to w planie pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2006 rok. Wyraził przy tym przekonanie, iż można to zrobić w pierwszych miesiącach 
wyżej wymienionego roku: w styczniu lub w lutym. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jest wniosek, ażeby dokonana została 
kontrola kosztów dowozu dzieci do szkół, wykonywanego przez Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie. Zwrócił się przy tym do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława 
Barcia o wyjaśnienie, czy widzi możliwość autopoprawki, żeby „to” wprowadzić.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć wyraził przekonanie, że w styczniu  
2006 r. można „tę” kontrolę przeprowadzić. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zapytał, czy „tę” kontrolę w formie 
autopoprawki można umieścić w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć odpowiedział twierdząco.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XLIX/394/05 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 15 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
    
do punktu 17. – Zamiany w składach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie: 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że w dniu 18 listopada br. 
wpłynęły dwa wnioski radnego Leszka Dymalskiego, który zwracił się do Rady Miejskiej  
w Mosinie o uwzględnienie jego rezygnacji z członkostwa w składzie Komisji Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz zadeklarował swój udział w Komisji Budżetu i Finansów. 
Oświadczył przy tym, że wniosek ten zbudził trochę jego zdziwienie, czy wręcz 



 32

zaniepokojenie, ponieważ jeden z autorów zmian w zakresie pracy komisji, który był 
współtwórcą powstania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, w tej chwili 
rezygnuje z pracy w wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. Wyraził 
też przypuszczenie, iż widocznie zmieniły się zainteresowania radnego Leszka Dymalskiego  
i stąd ten wniosek.  
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że ten komentarz prowadzącego obrady Przemysława 
Pniewskiego uważa za zbędny, ponieważ uczestniczy on wielu komisjach, nie tylko tych 
stałych, których jest członkiem i nie wiadomo mu po czym przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski sądzi, iż zmienił on swoje zainteresowania.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, iż po tych wnioskach, które od niego 
otrzymał. Pamięta on przy tym wypowiedzi radnego Leszka Dymalskiego sprzed półtora 
roku, czy dwóch lat, które były bardzo emocjonalnie związane z nową komisją.  
Radny Leszek Dymalski zapewnił, iż przewodniczący obrad Przemysław Pniewski się myli  
i jego zainteresowania nie zostały zmienione, tylko ponieważ w sprawach budżetu  
na rok przyszły ma on dużo wątpliwości, chciałby być członkiem Komisji Budżetu  
i Finansów i w niej pracować, rzetelnie wykonywać funkcję radnego, podobnie  
jak prowadzący obrady Przemysław Pniewski.  
 

a) Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, 

przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/395/05 w powyższej sprawie 7 głosami 
„za”, przy 6 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) Komisji Budżetu i Finansów (uchwała).  
             Radna Magdalena Wojciechowska złożyła wniosek, że chce się też zapisać do tej 
komisji, do której zgłosił się radny Leszek Dymalski, ale nie zrezygnować, ponieważ działa 
ona tylko w dwóch komisjach stałych Rady Miejskiej w Mosinie, a w trzech można. Wyraziła 
przy tym przekonanie, iż tym razem nie będzie ona musiała czekać dwa lata „na wejście”.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż nie bardzo rozumie tych emocji. 
Radna Magdalena Wojciechowska wyraziła przekonanie, że emocje są w szpitalach 
psychiatrycznych, a „jesteśmy” na sali.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził niezrozumienie dla emocji, które 
kierują radną Magdaleną Wojciechowską. Poprosił przy tym wyżej wymienioną radną,  
aby jeżeli ma cokolwiek do powiedzenia „w tej” sprawie, zwróciła się do Rady Miejskiej  
w Mosinie w sprawie, która ją na dzień dzisiejszy nurtuje. 
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła się do Rady Miejskiej w Mosinie, iż sprawa 
nurtuje ją od dawna i bardzo chciałaby ona być w tej komisji, w której jest pan... 
Radna Maria Krause zwróciła się o wyjaśnienie, w jakiej komisji. Wyraziła przy tym 
przekonanie, że jeżeli ktoś chce być członkiem jakiejś komisji, to powinien wiedzieć,  
jak się ona nazywa.  
Radna Magdalena Wojciechowska oświadczyła, że w „budżetowej”. 
Radna Maria Krause zwróciła uwagę, iż tak się komisja nie nazywa. 
Radna Magdalena Wojciechowska oświadczyła, że Komisja Budżetu i Finansów. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż rozumie, że jest drugi wniosek o to, 
aby członkiem Komisji Budżetu i Finansów mogła być radna Magdalena Wojciechowska.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy „nasz” regulamin przestał określać  
w ogóle ilość członków komisji.  
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odpowiedział twierdząco. Przypomniał przy 
tym, iż wolą Rady Miejskiej w Mosinie został on zmieniony w momencie dyskusji na temat 
składu Komisji Budżetu i Finansów. Następnie poddał pod głosowanie wniosek, aby radny 
Leszek Dymalski wszedł w skład Komisji Budżetu i Finansów. Za powyższym wnioskiem 
opowiedziało się 8 radnych, 4 radnych głosowało przeciw, a 4 radnych wstrzymało się  
od głosu.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby radna 
Magdalena Wojciechowska weszła w skład Komisji Budżetu i Finansów. Za powyższym 
wnioskiem opowiedziało się 10 radnych, 3 radnych głosowało przeciw  
i 3 radnych wstrzymało się od głosu.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  
w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XLIX/396/05 w powyższej sprawie 11 głosami „za”,  
przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 18. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 27 października do 29 listopada 

2005 r. 
   Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że na przestrzeni tego miesiąca spotkała się, 
wraz ze swoim zastępcą Jerzym Wrońskim, z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich. 
Prowadziła wówczas rozmowy na temat wspólnych inwestycji i składała wnioski,  
które zadania inwestycyjne powinny zostać zrealizowane. Odbyła również ważne spotkanie 
ze starostwem powiatowym, rozmawiając na temat potrzeby i konieczności współudziału 
powiatu w rozbudowie Państwowej Straży Pożarnej. Te wnioski ogólnie zostały ujęte  
w Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego. Rozmawiała ona o wspólnej inwestycji,  
gdyż obecnie „analizujemy”, czy takie rozwiązanie nie będzie dla „nas” korzystniejsze. 
Prowadziła też rozmowy na temat powtórnej propozycji wejścia w program utylizacji azbestu, 
gdyż obecnie w to zadanie włącza się również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
i udział gminy będzie nieco mniejszy. Jest to więc dla „nas” bardziej interesujące niż było  
do tej pory, że w ten program również „będziemy wchodzili”. Uczestniczyła również  
w bardzo ważnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, gdzie „rozważaliśmy” 
możliwość uruchomienia drugiego gimnazjum na terenie Mosiny. Odbyła się przy tym bardzo 
rzeczowa dyskusja na „ten” temat i „jesteśmy” umówieni na dalsze spotkania. Posiedzenie 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie było poszerzone o dyrektorów 
gimnazjów już funkcjonujących, rodziców, przedstawicieli Rady Miejskiej w Mosinie. 
„Jesteśmy” przy tym zgodni, że istnieje potrzeba drugiego gimnazjum na terenie Mosiny, 
tylko nie może to być robione nieprzemyślanie i wymaga to wielu rozmów, wiele rzeczy 
„musimy określić”. Ważne spotkanie odbyło się również z wykonawcą „tłuczniowania” dróg 
lub tymczasowych nawierzchni realizowanych nieco inną technologią, gdyż tak „byśmy 
chcieli” na razie rozwiązać problem tych najistotniejszych, najważniejszych dróg gruntowych. 
Istnieją obecnie nowe technologie dotyczące „tłuczniowania”, nakrapiania asfaltem  
i „w tej chwili” to również „analizujemy” bardzo szczegółowo. Ważne są też jej zdaniem 
spotkania w zarządach i w zgromadzeniu wspólników w centralnej segregatorni odpadów, 
którą to wspólnie związek gmin będzie budował na terenie Czempinia. Powiadomiła też,  
że odbyło się również posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, gdzie „rozmawialiśmy” na temat 
przydziału jednego, bardzo „skromnego” lokalu o powierzchni 40 m². Poinformowała przy 
tym, że podjęła ona inicjatywę opracowania regulaminu przydziału mieszkań socjalnych, 
komunalnych. Mimo, że jest ich mało, to jednak przed taką koniecznością „stoimy”  
i wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie urzędnicy będą taki regulamin 
redagowali, a potem Rada Miejska w Mosinie zostanie poproszona o zaopiniowanie go. 
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Powiadomiła także, iż odbyła ona kilka spotkań z przedstawicielami społeczności Kórnika  
i Mosiny, które dotyczyły przede wszystkim większego niż „uzyskaliśmy” do tej pory, 
przesunięcia budowy „tej” linii elektroenergetycznej. Odbyło się również „sporo” imprez  
i wernisaży. Chciałaby ona przy tym przede wszystkim podziękować za udział w obchodach 
Dnia Niepodległości, w którym prawie wszyscy radni brali udział, a szczególnie za godne  
i właściwe reprezentowanie Rady Miejskiej w Mosinie, gdyż nie zawsze ma „to” miejsce tak, 
„jakbyśmy sobie życzyli”. Poinformowała również, iż odbył się koncert zorganizowany przez 
stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, które powstało z inicjatywy ruchu Anonimowych 
Alkoholików. Wyraziła przy tym przekonanie, że ten ruch jest ze wszech miar potrzebny  
na „naszym” terenie i „powinniśmy” go również wspierać i rozumieć.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy w rozmowach z zarządem powiatu, 
uczestniczyli radni powiatowi z terenu „naszej” gminy. Zapytał też, jakie zostały poczynione 
uzgodnienia względem napraw nawierzchni na drogach powiatowych i wojewódzkich  
oraz jaki zakres dróg został uwzględniony w budżetach powiatu i województwa. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż ponieważ jest to bardzo obszerny temat, zaprasza ona 
radnego Jacka Rogalkę do Urzędu Miejskiego w Mosinie lub ewentualnie pisemnie udzieli 
mu odpowiedzi. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, to powiat przede wszystkim nastawia się  
na drogi wyjazdowe z Poznania. W tym roku zresztą została naprawiona i to dość dobrze,  
z małymi niedogodnościami, droga powiatowa Poznań – Czapury – Wiórek – Rogalinek. 
Powiadomiła też, że „wnosiliśmy” do zarządów dróg powiatowych i wojewódzkich określone 
„nasze” oczekiwania. Wyraziła przy tym wątpliwość, czy one zostaną uwzględnione,  
gdyż środków finansowych jest mniej niż w poprzednich latach.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński poinformował, że szczegółowe zamierzenia powiatu 
względem „naszej” gminy, może zostaną określone już w piątek, ponieważ w tym dniu 
odbędzie się spotkanie w Starostwie Powiatowym z Wicestarostą Tomaszem Łubińskim, 
które będzie dotyczyło uściślenia tych zamierzeń. 
Radny Jacek Rogalka zapytał, czy radni powiatowi uczestniczyli w tych rozmowach. 
Burmistrz Zofia Springer odpowiedziała przecząco. Powiadomiła przy tym, że w rozmowach 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich wzięła udział Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria Krause, która jest drogowcem, w związku z czym 
bardzo „nam” zależało na jej głosie.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy są prowadzone jakieś działania  
w ramach opracowań związanych z wartościami utraconymi i w ogóle, jaki jest najbliższy 
finał tych działań. Zapytał też, czy jeżeli są jakiekolwiek działania, to powodują one skutki 
finansowe dla Gminy Mosina. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że obecnie te dokumenty, które „mieliśmy” 
przygotowane w drodze przetargu, gdyż takie „to” było rozwiązanie, były analizowane przez 
Radę Nadzorczą „AQUANET-u”, „byliśmy” proszeni o pewne uzupełnienia i „w tej chwili” 
„jesteśmy” po pierwszych rozmowach. Na razie „przekonujemy” do „naszych” racji. Jest 
„pewna grupa”, która je uznaje, ale obecnie „AQUANET” czeka na opinię prawną własnych 
prawników, gdyż „nasza” jest przedłożona.  
Radny Stanisław Barć zapytał, czy w związku z tym w najbliższym czasie jakichś skutków 
finansowych dla Gminy Mosina nie będzie. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że nie będzie dodatkowych kosztów. 
  
do punktu 19. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z „naszym” 
planem pracy, L sesja Rady Miejskiej w Mosinie planowana jest na 15 grudnia br.  
na godz. 16.00. Zwrócił się też z prośbą do radnych o zanotowanie terminów spotkań  
i posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, które odbędą się w przyszłym 
tygodniu: 5 grudnia br. o godz. 18.00 – spotkanie przewodniczących komisji stałych Rady 
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Miejskiej w Mosinie, 1 i 8 grudnia br. – posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,  
6 grudnia br. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej, a 7 grudnia br. – posiedzenie Komisji 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poinformował także, że w uzgodnieniu  
z Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Przewodniczącą Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, zostało zaplanowane dodatkowe, 
wspólne, wyjazdowe posiedzenie obu wyżej wymienionych komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie poświęcone miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, w dniu 12 
grudnia br. o godz. 15.00, gdyż chodzi o to, „żebyśmy mogli” jeszcze zobaczyć 4 miejsca, 
których dotyczą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jest jeszcze kwestia 
związana z propozycją Burmistrz Zofii Springer, kiedy ewentualnie „moglibyśmy zrobić” 
spotkanie radnych, którzy są zainteresowani „szerszą” informacją na temat obligacji. Zgłosił 
przy tym propozycję, aby odbyło się ono 8 grudnia br. przed posiedzeniem Komisji Budżetu  
i Finansów, dzięki czemu „ten pan” nie przyjeżdżałby dwa razy do Gminy Mosina. 
Radna Magdalena Wojciechowska zaproponowała, aby to spotkanie odbyło się 7 grudnia br. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zauważył, że chodzi o to, iż przyjadą 
„przedstawiciele firmy” i aby nie jeździli dwa razy, być może udałoby się zrobić w ten 
sposób, że odbyłoby się spotkanie np. o godz. 14.00. 
Radny Marek Klemens zwrócił się z prośbą, aby jednak tę godzinę popołudniową wybrać 
trochę później wybrać, gdyż jemu osobiście np…. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że „nas to nie dotyczy, my mamy 
tego przedstawiciela” na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 8 grudnia br. 
Chodzi o to, aby mogli się zapoznać, gdyż taka była deklaracja Burmistrz Zofii Springer, 
również ci radni, którzy nie są członkami wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. W związku z tym jest propozycja, aby odbyło się dodatkowe spotkanie. 
Radna Małgorzata Twardowska zauważyła, że każdy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach 
komisji Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z tym, jeżeli „wiemy”, że będzie informacja 
dotycząca obligacji, to „zapraszamy wszystkich państwa” na to posiedzenie Komisji Budżetu 
i Finansów, gdyż po co „ci panowie” mają dwa razy mówić to samo. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że w takim razie „umawiamy się  
w ten sposób” – 8 grudnia br. o godz. 17.30 w sali nr 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dotyczące obligacji, na które 
„zapraszamy” wszystkich radnych chcących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. 
Powiadomił też, że „uczestniczyliśmy” w różnym składzie w „Dialogu” w gminach 
mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poinformował także, że wziął udział jako 
reprezentant Rady Miejskiej w Mosinie w szkoleniu przewodniczących rad gmin, z którego 
materiały dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego przekazał Przewodniczącej Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marii Krause, a dotyczące budżetu  
– Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Markowi Klemensowi. Powiadomił 
również, że był na targach „POLEKO”, z którymi związana była promocja Gminy Mosina, 
gdyż uczestniczyła ona w stoisku Powiatu Poznańskiego i dostępne były jej materiały 
promocyjne. Poinformował też, że wziął udział w spotkaniu związanym ze strategią Powiatu 
Poznańskiego. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens podziękował nowym 
członkom, którzy weszli w skład Komisji Budżetu i Finansów. Wyraził przy tym radość  
z tego powodu. Stwierdził też, że traktuje to jako pochwałę dla pracy wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, której on przewodniczy. Obiecał przy tym,  
że „trochę państwo sobie popracujecie” i wyraził nadzieję, iż „będziecie zadowoleni” z tej 
pracy. Powiadomił także, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
„zaproponowaliśmy”, aby w przetargu w dniu 12 grudnia br. o godz. 12.00 wziął udział radny 
Jacek Rogalka. Zaproponował przy tym, aby w tym ważnym przetargu uczestniczył też radny 
Zygmunt Niemczewski. Stwierdził również, że nie wiadomo mu, czy radny Jacek Rogalka 
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będzie mógł jeszcze być na „tym” spotkaniu, gdyż „ten” termin nie był wówczas do końca 
wyjaśniony. 
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że generalnie stara się zawsze „dopasować”, ale jeżeli 
radny Zygmunt Niemczewski… 
Radny Marek Klemens stwierdził, że chodziło mu o to, aby zarówno radny Jacek Rogalka, 
jak i radny Zygmunt Niemczewski „poszli”. 
Radny Zygmunt Niemczewski oświadczył, że „wyszło” tak, iż nie może on uczestniczyć. 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
na swoim posiedzeniu wydelegowała „w tym” terminie również radnego Antoniego 
Karlińskiego. 
Radny Marek Klemens oświadczył, że w takim razie wycofuje swój wniosek,  
aby „uczestniczył” radny Zygmunt Niemczewski. 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że chciałby przypomnieć Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysławowi Pniewskiemu, iż już dwa razy prosił o to, aby… 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, że nie jest to jego obowiązek. Jeżeli 
radny Leszek Dymalski chce współpracować z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie, 
to serdecznie zaprasza go do tej współpracy. Natomiast wszystkie informacje dotyczące 
posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Mosinie są dostępne dla wszystkich radnych w Biurze 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się z prośbą o to, aby Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, która ma posiedzenie o godz. 17.30, a Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  
o godz. 16.00 „nie konfliktowało tego” jego udziału, gdyż jak prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski dobrze wie, prosił dwukrotnie, aby informować go o pracach Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu… 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że „wykazujemy” daleko 
idącą troskę, żeby każdy radny mógł pracować. Natomiast w sytuacjach takich, w których nie 
ma możliwości terminowych, posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 
odbywają się w tym samym dniu. Stwierdził przy tym, że „możemy” tylko w tym przypadku 
„pilnować” sytuacji takiej, żeby „nie było członków komisji, którzy są w obydwu komisjach”. 
Zapewnił też, że nie ma innej możliwości i „nie robimy tego” specjalnie – teoria spiskowa 
„tutaj” nie ma żadnego zastosowania. Natomiast „siadamy” również z przewodniczącymi 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 grudnia br. i jeżeli będzie taka potrzeba,  
to „będziemy” łączyli terminy. Nie ma bowiem innej możliwości, gdyż „nie mamy” czasu.  
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka 
zwrócił uwagę, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski nie 
podał nowego terminu posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej  
– 13 grudnia br.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że myślał o sytuacji takiej,  
iż w poniedziałek będzie zawiadomienie w powyższej sprawie. 
Radny Leszek Dymalski wyraził przekonanie, że ponieważ otrzymał informację telefoniczną 
z Biura Rady Miejskiej o tym, iż jest posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
o godz. 17.30, to jego zdaniem nie byłoby niczym złym, aby powiadomić go, iż o godz. 16.00 
odbywa się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w Szkole Podstawowej nr 1  
w Mosinie. Stwierdził przy tym, że tylko o tym mówi, a czy to jest… 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą do radnego Leszka 
Dymalskiego, aby złożył wniosek do Biura Rady Miejskiej, że jest zainteresowany pracą 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i prosi o informacje. W związku z tym za każdym razem 
otrzyma on pełną informację o pracy wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. Natomiast bardzo nie na miejscu są wypowiedzi radnego Leszka Dymalskiego  
i sposób jego reakcji. Teoria spiskowa dziejów i wyzywanie Przewodniczącego Rady 
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Miejskiej w Mosinie są bowiem nie na miejscu. Stwierdził przy tym, że wyżej wymieniony 
radny ma na wszystko czas i ma możliwości. W związku z tym zwrócił się do radnego Leszka 
Dymalskiego o spokojne stosowanie normalnych zasad postępowania między ludźmi  
i złożenie przez niego formalnego wniosku. 
Radna Barbara Czaińska przypomniała, że radny Leszek Dymalski był w „naszej” komisji. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że wyżej wymieniony radny „wędruje” 
i potem ma do wszystkich o wszystko pretensje. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił uwagę, że tylko prosi o informacje, co nie jest chyba niczym 
złym. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poprosił radnego Leszka Dymalskiego  
o złożenie wniosku. Zapewnił przy tym, że wówczas będzie on informowany i nie będzie 
żadnego problemu. Stwierdził też, że to wyżej wymieniony radny stwarza problemy i „z igły 
widły”. Wyraził także przekonanie, że ze wszystkimi można się domówić: z członkami rady 
rodziców i z osobami „spoza rady”, tylko z radnym Leszkiem Dymalskim jest problem,  
gdyż ma spiskową teorię dziejów, iż specjalnie nie został zawiadomiony o sytuacji.  
W związku z tym poprosił wyżej wymienionego radnego o złożenie wniosku do Biura Rady 
Miejskiej i za jego zgodą będzie on informowany o posiedzeniach dowolnej komisji Rady 
Miejskiej w Mosinie, które sobie życzy. Natomiast w sytuacjach takich, jak radny Leszek 
Dymalski zmienia te komisje, to na końcu Biuro Rady Miejskiej też nie wie, o czym ma 
wyżej wymienionego radnego zawiadamiać. 
 
do punktu 20. – Zapytania i wnioski radnych. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby wszyscy radni, 
którzy planowali w dniu dzisiejszym zapytania i wnioski, złożyli je na piśmie, ponieważ 
„wyczerpaliśmy” czas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła obawy, że gdyby złożyła wniosek zgodnie  
z propozycją Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego, to nie 
ujrzałby on „światła dziennego”. Powiadomiła przy tym, że chciałaby się odnieść do artykułu 
„Nie, bo nie” dla regulaminu wynagradzania nauczycieli. Stwierdziła też, że wielokrotnie 
słyszała słowa krytyki w stosunku do ukazującej się prasy lokalnej. Zwróciła się przy tym  
o wyjaśnienie, dlaczego, jeżeli Burmistrz Zofia Springer nie toleruje „takiego” sposobu 
działania, daje przyzwolenie pracownikom pełniącym znaczące funkcje w Urzędzie Miejskim 
w Mosinie, na stosowanie „takich” metod i to jeszcze w piśmie samorządowym, w którym 
można, a wręcz powinno się zadbać o pełną informację. Tymczasem w „Merkuriuszu 
Mosińskim” pani M. K., która nie podpisała się „z pełnego nazwiska”, nie do końca  
z należytą rzetelnością informuje mieszkańców gminy, czego sprawa dotyczy. Wyraziła także 
przypuszczenie, że może, żeby ukryć popełnienie własnych niedopatrzeń, Kierownik Referatu 
Oświaty pisze „ten” artykuł. Zwróciła się przy tym z prośbą do Burmistrz Zofii Springer, jako 
wydawcy, aby nie dawała więcej przyzwolenia do „takich praktyk”.  
Radna Danuta Białas poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej w rozmowie z redaktorem naczelnym „Merkuriusza 
Mosińskiego” Ewą Madziar, również zwróciła uwagę na „ten” artykuł, gdyż jej zdaniem 
istotniejsze w nim byłoby poruszenie spraw, które „ta” uchwała „obejmowała”, czyli jakich 
dokonano w niej zmian. Wyraziła też przekonanie, że „ten” artykuł jest nie na miejscu  
i w gazecie samorządowej nie powinny się „takie” artykuły pojawiać. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła się o przedstawienie zgłoszonych zastrzeżeń do „tego” 
artykułu na piśmie, gdyż wtedy będzie ona mogła prosić panią redaktor, żeby się do nich 
ustosunkowała. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że „to” był jej wniosek. Natomiast jeżeli 
Burmistrz Zofia Springer prosi ją o ustosunkowanie się do artykułu, to „proszę bardzo”. Nie 
pisze ona jednak „takich” sprostowań, gdyż wielokrotnie „mieliśmy” przykład,  
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że w „Merkuriuszu Mosińskim” takowe się nie ukazały. Stąd jej wniosek, aby nie zezwalać 
na „takie praktyki”. 
 
do punktu 21. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował radnym, zaproszonym 
gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji, pożegnał ich  
i zakończył XLIX sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 21.15. 
        
 
   protokołował                   przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Leszek Dymalski 
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