
Protokół nr XXXIII/04 
z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 25 listopada 2004 r. 
w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Podatki i opłaty lokalne na rok 2005: 

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). 

8. 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), 
c) na prowadzenie robót drogowo-mostowych (uchwała), 
d) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
e) na utrzymanie zieleni (uchwała), 
f) na oczyszczanie terenów gminnych (uchwała). 

9. Wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie przeznaczenia 
ultrasonografu.  

10. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała). 
11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 (uchwała). 
12. Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 (uchwała). 
13. Nadanie nazw ulicom: 

a) w Mosinie (uchwała), 
b) we wsi Krosno (uchwała), 
c) we wsi Mieczewo (uchwała), 
d) we wsi Radzewice (uchwała). 

14. Zmiana uchwał dotyczących rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy Mosina:  
a) wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego 

Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. o przeprowadzenie 
kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 

b) ponowienie skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, 
Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość 
Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 

c) Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego 
(uchwała); 
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d) Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego 
(uchwała); 

e) Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego (uchwała). 

15. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 28 października do 24 listopada 2004 r. 
16. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
17. Zapytania i wnioski radnych. 
18. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji dokonał o godzinie 16.10 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysław Pniewski, który powitał radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych 
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 16 radnych, co stanowi 76,19% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecni byli z powodu choroby: radna Maria 
Krause oraz radny Jacek Rogalka. Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby w skład Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej weszli radni: 

1) Ryszard Rybicki, 
2) Zygmunt Niemczewski. 

W związku z tym, że radny Ryszard Rybicki oraz radny Zygmunt Niemczewski przyjęli 
propozycję kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich 
kandydatury pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 15 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radnego Ryszarda Rybickiego oraz radnego 
Zygmunta Niemczewskiego do pełnienia funkcji członków Komisji Wnioskowo-
Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
sporządzenie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny  
Antoni Karliński. 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 15 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” wybrała radnego Antoniego Karlińskiego do nadzorowania 
sporządzenia protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
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do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że protokół z XXXII sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad 
oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdził to swoim 
podpisem radny Jerzy Falbierski nadzorujący sporządzenie protokołu. W związku z tym,  
że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
zaproponował przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie bez odczytania, 
poddając swoją propozycję pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
jednogłośnie – 16 głosami „za”, przyjęła powyższy protokół. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został 
wyżej przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami i materiałami na tę sesję.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, wniosków i uwag, w ten sposób został 
ustalony porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
 
do punktu 7.  – Podatki i opłaty lokalne na rok 2005: 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że do wyłącznych 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat  
w granicach określonych ustawą. Stwierdził przy tym, iż taki obowiązek nakłada na radę 
gminy ustawa o samorządzie gminnym. Zwrócił też uwagę, że radni otrzymali w materiałach 
przygotowany przez gminne służby finansowe materiał porównawczy oraz propozycje 
Burmistrz Zofii Springer stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2005.   
 

a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że jak co roku Rada Miejska w Mosinie 

przystępuje do „niezbyt miłej” powinności, jaką jest określenie wysokości podatków  
dla mieszkańców Gminy Mosina. Zwróciła przy tym uwagę, że do materiałów, jakie 
otrzymali radni, pozwoliła sobie dołączyć dwie informacje. Jedna „mówi” o wysokości 
stawek podatkowych w roku 2004, jakie miały miejsce na terenie Gminy Mosina. Drugi 
dokument, to podpisany przez Skarbnik Gminy Mosina Ewę Marciniak, wykaz zaciągniętych 
kredytów i ich spłaty w latach 1998-2005. Powiadomiła też, iż na temat wysokości podatków, 
które dziś Rada Miejska w Mosinie ma uchwalić, przeprowadzona została dyskusja  
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdziła przy tym, że w zasadzie dwie 
„wielkości” budzą największe dyskusje, „jakieś” kontrowersje. Wyraziła także przekonanie, 
iż zawsze one powodują „jakieś” rozdarcie wewnętrzne, ponieważ z jednej strony  
chciałoby się, aby były jak najwyższe wpływy do budżetu Gminy Mosina, a z drugiej strony  
bardzo szczegółowo analizuje się sytuację mieszkańców mosińskiej gminy. Stwierdziła przy 
tym, że mówi ona o dwóch stawkach, przy czym jedną z nich jest stawka wysokości podatku 
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej. Poprosiła również, aby radni zwrócili uwagę, iż stawka ta  
na terenie powiatu poznańskiego kształtuje się w wysokości pomiędzy 15,00 zł a 17,00 zł. 
Poinformowała przy tym, że ona proponuje na rok 2005 stawkę tego podatku w wysokości 
14,55 zł, podczas, gdy maksymalna jej wysokość wynosi 17,98 zł. Zwróciła też uwagę, jak 
kształtowała się ta stawka w tym roku na terenie innych gmin: w Gminie Buk – 15,50 zł,  
w Gminie Czerwonak – 16,50 zł, w Gminie Dopiewo – 15,30 zł, w Gminie Kleszczewo  
– 16,45 zł, a w Gminie Komorniki – 14,95 zł. W związku z tym stwierdziła, że wynika z tego, 
iż Gmina Mosina miała najniższą stawkę tego podatku w roku 2004, gdyż wynosi on 13,23 zł. 
Powiadomiła także, iż dyskusji „za dużo” na ten temat na posiedzeniu Komisji Budżetu  
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i Finansów nie było, gdyż jej członkowie „raczej” z jej propozycją się zgodzili. Stwierdziła 
również, że drugą najbardziej „poważną” stawką, maksymalną w tym roku, jest stawka 
podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Poinformowała 
również, iż stawka maksymalna tego podatku wynosi 0,32 zł od 1 m2. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż budzi to najwięcej kontrowersji, ponieważ dotyczy to największej grupy 
mieszkańców Gminy Mosina. Stwierdziła też, że mosińska gmina „stoi” budownictwem 
jednorodzinnym, przy czym bloków jest w niej niewiele, co się „przekłada” w sposób 
„dotkliwy” na większość mieszkańców Gminy Mosina. Wyraziła przy tym przekonanie,  
iż jednocześnie poprzez ogromną ilość metrów „zaangażowanych” przy tych domach  
– 6.800.000 m2, wzrost o 1 grosz tej stawki spowoduje wpływy do budżetu większe  
od dotychczasowych o 68.000,00 zł, z czego należy zdać sobie sprawę. Zwróciła także 
uwagę, jak te stawki kształtowały się na terenie gmin powiatu poznańskiego i Miasta 
Poznania. Powiadomiła również, iż Miasto Poznań wszystkie stawki podatkowe ma  
w wysokości maksymalnej, przy czym w roku 2004 stawka ta wynosiła 0,31 zł, a w Gminie 
Mosina – 0,10 zł. Taka sama wysokość stawki tego podatku, jak w mosińskiej gminie, 
obowiązywała również w gminach: Dopiewo i Komorniki. Stwierdziła przy tym, iż bogate 
gminy, w tym Gmina Tarnowo Podgórne, miały stawkę tego podatku ustaloną w wysokości 
0,25 zł. W Gminie Pobiedziska w tym roku obowiązywała stawka 0,31 zł, w Gminie 
Murowana Goślina – 0,25 zł, a w Gminie Czerwonak – 0,30 zł. Poinformowała też, że na rok 
2005 proponuje ona stawkę tego podatku w wysokości 0,15 zł. Zwróciła przy tym uwagę,  
iż stanowi ona 48% stawki maksymalnej w wysokości 0,32 zł. Oświadczyła także, że ma ona 
świadomość, iż mieszkańcy Gminy Mosina nie żyją w warunkach „maksymalnych”, braków 
bazowych terenów Gminy Mosina, w związku z czym uważa ona, iż stawka ta nie może być 
stawką najwyższą. Wyraziła przy tym przekonanie, iż ustalenie stawki w wysokości 0,15 zł 
będzie stale wielkością, która „goni” inne gminy i nie będzie to stawka wygórowana. 
Zwróciła również uwagę, że w przypadku działki o powierzchni 600 m2, wzrost wysokości 
podatku od gruntów pozostałych w wysokości 0,01 zł oznacza wzrost tego podatku  
w wysokości 6,00 zł na rok, a w przypadku działki o powierzchni 1000 m2, jest to wzrost 
podatku w wysokości 10,00 zł na rok. Wyraziła przy tym przekonanie, iż mówienie o pomocy 
mieszkańcom Gminy Mosina poprzez określenie niskiego podatku, jest trochę twierdzeniem 
„bałamutnym”. Zwróciła też uwagę, że do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpływają wnioski  
z prośbą o umorzenie, bądź obniżenie części kwoty podatku od nieruchomości. Każdy 
bowiem kto nie może „pokonać” opłaty podatku od nieruchomości, może zwrócić się  
do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o umorzenie części, czy całości opłaty, przesunięcie 
terminu kwartalnego. Powiadomiła także, iż w tym roku – do końca listopada – wpłynęło  
137 wniosków w tej sprawie od osób fizycznych, z czego tylko 4 wnioski zostały załatwione 
odmownie, gdyż widocznie nie zostały przedstawione konieczne dokumenty, które pozwalały 
podjąć tę decyzję, bądź rodzina nie chciała poddać się wywiadowi Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mosinie. Tak więc w zasadzie wszystkie tego rodzaju wnioski, ktokolwiek się  
z nimi zwróci, rozpatrywane są pozytywnie. Poinformowała również, że wpłynęło też  
7 wniosków w przedmiotowej sprawie od osób prawnych. Poza tym wpłynęły również 
wnioski dotyczące podatku rolnego, leśnego oraz podatku od spadków i darowizn. 
Powiadomiła przy tym, że zwolnienia, o których wspomniała wyżej, zamknęły się kwotą 
138.000,00 zł, przy czym prawie połowa jej – 60.000,00 zł – dotyczy podatku od spadków  
i darowizn. Pozostała kwota – przeszło 70.000,00 zł – to zwolnienia z podatku  
od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z podatku rolnego i podatku leśnego. 
Oświadczyła też, iż chciałaby ona radnych przekonać, aby nie używali argumentu, że osoby 
mające kłopoty finansowe nie będą mogły „pokonać” tego podatku, gdyż z ogromną uwagą, 
starannością i życzliwością podchodzi ona do wszystkich próśb o zwolnienie z części,  
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czy z całości, bądź o przesunięcie terminu płatności podatku. Wyraziła także przypuszczenie, 
iż stawka podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Mosina będzie i tak,  
po jej przegłosowaniu jej w proponowanej wysokości najmniejsza. Oświadczyła przy tym,  
że zależy jej na wspieraniu przedsiębiorców i dlatego nie ma ona ambicji „z tej strony” 
pozyskiwać środki finansowe. Poinformowała również, że wszystkie inne stawki „nie 
wnosiły” specjalnie dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zgodziła się z „tymi” propozycjami. Stwierdziła przy 
tym, iż nadrzędnym hasłem, tezą określenia wysokości stawek, była przede wszystkim ich 
podwyżka o 10%. W związku z tym o tyle podniosła ona właśnie dochody do budżetu Gminy 
Mosina i wynika to z proponowanych stawek podatkowych. Powiadomiła też, że podatki  
od osób fizycznych wnoszą około 6% wpływu do budżetu Gminy Mosina. Stwierdziła przy 
tym, że nie chce ona, aby radni myśleli, iż tylko „zagląda” do kieszeni podatników. 
Poinformowała także, iż pozostałe podatki, to podatki od osób prawnych, „city”, „pity” i inne 
dochody. Natomiast podatki od osób prawnych i fizycznych stanowią razem około 25% 
wpływów do budżetu Gminy Mosina.  
W tym momencie na salę obrad przybyli: radna Małgorzata Twardowska, radny Stanisław 
Barć oraz radny Marek Klemens, tak więc odtąd w dalszym ciągu XXXIII sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało już 19 radnych.   
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak powiadomiła, że obowiązkiem rady gminy 
jest określenie w drodze uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Poinformowała przy tym, iż rada gminy nie może przekroczyć stawek maksymalnych 
określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, które w tym roku zostało opublikowane  
w dniu 26 października br. Zwróciła też uwagę, iż gdyby zastosować stawki maksymalne, 
wpływy z tego podatku do budżetu Gminy Mosina wyniosłyby 12.423.000,00 zł, natomiast 
przy zastosowaniu stawek proponowanych w przedmiotowym projekcie uchwały, wpływy te 
będą niższe o kwotę prawie 2.500.000,00 zł, co oznacza, że o tyle będą niższe dochody 
Gminy Mosina. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005, do punktu 1 e) zgłoszone 
zostały dwie propozycje wysokości stawek – propozycja Komisji Budżetu i Finansów  
w wysokości 5,00 zł oraz propozycja Burmistrz Zofii Springer w wysokości 5,13 zł. 
Powiadomił też, iż do punktu 2 c) przedmiotowego projektu uchwały, również zgłoszone 
zostały dwie propozycje – propozycja Burmistrz Zofii Springer w wysokości 0,15 zł  
oraz propozycja Komisji Budżetu i Finansów w wysokości 0,13 zł.  
W związku z tym, iż radni nie zgłosili żadnych innych propozycji wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie 
propozycję Burmistrza Gminy Mosina, aby w roku 2005 stawka podatku 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, 13 radnych opowiedziało się za powyższą propozycją. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję 
Komisji Budżetu i Finansów, aby w roku 2005 stawka podatku od powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 5,00 zł  
za 1 m2. W jego wyniku, 6 radnych opowiedziało się za powyższą propozycją. W związku  
z tym Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że w roku 2005 stawka podatku od powierzchni 
użytkowej budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
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statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie 
wynosiła 5,13 zł za 1 m2.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie propozycję Burmistrza 
Gminy Mosina, aby w roku 2005 stawka podatku od powierzchni gruntów pozostałych,  
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego, wynosiła 0,15 zł za 1 m2. W jego wyniku 7 radnych 
opowiedziało się za powyższą propozycją. Następnie przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie propozycję Komisji Budżetu i Finansów,  
aby w roku 2005 stawka podatku 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 za powyższą propozycją 
opowiedziało się 9 radnych. 3 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. W związku  
z tym Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że w roku 2005 stawka podatku od powierzchni 
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, będzie wynosiła 0,13 zł za 1 m2. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005, wraz z przegłosowaną 
wcześniej poprawką. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXIII/265/04 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
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 2005.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/266/04 w powyższej sprawie jednogłośnie,  
czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) stawka podatku od posiadania psów (uchwała), 
 Radny Marian Sobecki przypomniał, iż w roku ubiegłym, w tym punkcie miała 
miejsce bardzo burzliwa dyskusja. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, jaka jest 
„ściągalność” podatku od posiadania psów.  
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak poinformowała, że „ściągalność” tego 
podatku  jest bardzo dobra w stosunku do założonego planu, ponieważ wykonanie wyniosło 
ponad 200%. 
Radny Marian Sobecki wyraził zadowolenie z tego powodu, gdyż był on jednym z tych 
radnych, którzy głosowali za stawką w wysokości 5,00 zł. Stwierdził przy tym,  
że w przypadku stawki w wysokości 1,00 zł, Rada Miejska w Mosinie ośmieszyłaby się. 
Następnie zwrócił się o wyjaśnienie, czy nie można byłoby nawet podnieść stawki tego 
podatku do 10,00 zł, gdyż jego zdaniem ludzie chętnie opłacaliby ją z tym, jeśli byłaby w niej 
określona kwota przeznaczona na schronisko dla psów. W związku z tym zapytał, czy taka 
możliwość jest realna. 
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak powiadomiła, że w uchwale w sprawie 
ustalenia stawki podatku od posiadania psów, nie można zawierać zapisów dotyczących 
kosztów schroniska dla psów. Stwierdziła też, iż może ona tylko powiedzieć, jaki jest plan  
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na rok 2004, jeśli chodzi o utrzymanie schroniska dla psów. Poinformowała przy tym,  
że zamyka się on „na dzisiaj” kwotą 20.000,00 zł, a wpływów jest ponad 7.000,00 zł. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że w związku z tym nawet podniesienie 
o 100% stawki podatku od posiadania psów w żaden sposób „nie wyrównuje” tego, mimo,  
iż w schronisku tym panują trudne warunki. 
Radny Tomasz Żak zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, 
błędnie podana została stawka podatku od posiadania psów w wysokości stawki maksymalnej 
50,30 zł, a nie w wysokości proponowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, czyli 5,50 zł. 
W związku z tym, iż radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki 
podatku od posiadania psów na rok 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXXIII/267/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
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 2005. Powiadomiła  
też, że stawki te, w stosunku do roku 2004, podwyższone zostały o 10% i „zaokrąglone”  
do 1 zł. Stwierdziła przy tym, iż są one konsekwencją polityki budżetowej, przy zachowaniu 
dotychczasowego podziału.   
Radny Ryszard Rybicki zaproponował, aby w roku 2005 nie podnosić stawek opłaty 
targowej, gdyż obecnie już są one tak wysokie, że jeżeli ktoś zajmie dwa stanowiska 
handlowe, obciążony jest opłatą równorzędną kosztom dzierżawy sklepu. Poinformował przy 
tym, że frekwencja handlujących na targowisku miejskim w Mosinie jest coraz mniejsza. 
Wyraził też przekonanie, iż w przypadku wzrostu stawek opłaty targowej w roku 2005, będą 
oni szukać „tańszych” targowisk.  
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
powiadomiła, że zawsze panowała tradycja, iż stawkami opłaty targowej zajmowała się 
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Stwierdziła przy tym z przykrością, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie miała w tym roku okazji 
dyskutować na temat tychże opłat. Wyraziła też przekonanie, iż Rada Miejska w Mosinie 
powinna w tej kwestii „podejść” do tematu dość uważnie, ponieważ czasami handel  
na targowisku jest jedynym zajęciem i źródłem utrzymania niektórych osób. Zwróciła się 
przy tym do radnych o rzetelne „podejście” do tematu, nie w takim tempie, jakie ona obecnie 
z przerażeniem obserwuje, że wszyscy są tacy zgodni i wszystko jest ułożone, a stawki 
wypracowane. Wyraziła także przekonanie, że należy zachować wielką rozwagę zwłaszcza,  
iż radnemu Ryszardowi Rybickiemu rzeczywiście bliskie są problemy targowiska miejskiego.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski oświadczył, że na pytanie – dlaczego Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie zajmowała się stawkami opłaty targowej – oczekuje on 
odpowiedzi od przewodniczącej wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
Małgorzaty Twardowskiej. Zwrócił przy tym uwagę, iż od piątku dysponowała ona, a także 
wszyscy pozostali radni odpowiednimi materiałami, w związku z czym nie było żadnej 
przeszkody, żeby Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa mogła się tymi stawkami zająć. 
Wyraził też przekonanie, że można dokonać obecnie spokojnej analizy na podstawie 
wyjaśnień Zastępcy Głównego Księgowego Marii Borowiak, która dokona porównania 
stawek opłaty targowej między 2004 a 2005 rokiem. Zapewnił także, iż podda on  
pod głosowanie wniosek „najdalej idący”, aby stawki opłaty targowej na rok 2005 pozostały 
bez zmian, a także wniosek drugi, aby te stawki podwyższyć.      
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak poinformowała, że przy ustalaniu stawek 
opłaty targowej na rok 2005, został zachowany ten sam podział. Powiadomiła też,  
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iż za sprzedaż na straganie krytym na targowisku miejskim, w roku 2004 obowiązywała 
opłata 14,00 zł. Na rok 2005 proponowana jest z kolei stawka 15,00 zł, co w stosunku do roku 
2004 oznacza  podwyżkę o 1,00 zł, przy zaokrągleniu do „pełnych” złotych. Jeżeli sprzedaż 
dokonywana jest z własnego straganu przewoźnego, w bieżącym roku obowiązuje stawka 
11,00 zł. Na rok 2005 proponowana jest z kolei stawka w wysokości 12,00 zł. Za sprzedaż  
z wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka, propozycja stawki na rok 2005 nie zmienia się, 
ponieważ wzrost o 10% oznaczałby podwyżkę o 0,20 zł, czyli „zaokrąglając” do pełnego 
złotego, stawka ta pozostaje na poziomie 2,00 zł. W przypadku sprzedaży dokonywanej  
z samochodu osobowego lub wozu konnego, różnica pomiędzy stawką obowiązującą w roku 
2004, a proponowaną na rok 2005 wynosi 1,00 zł. W przypadku sprzedaży z samochodu 
dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą, różnica pomiędzy stawką na rok 2004,  
a proponowana na rok 2005 wynosi 2,00 zł. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, 
różnica wynosi 4,00 zł dziennie, ponieważ jest to stawka dzienna. Maksymalna stawka 
wynosi opłaty targowej na rok 2005 wynosi 597,86 zł, ale jej zastosowanie na terenie Gminy 
Mosina jest niemożliwością, aczkolwiek taka granica istnieje.  
Radny Leszek Dymalski oświadczył, iż przypomina on sobie, że w ubiegłym roku Rada 
Miejska w Mosinie, czy jej komisja stała zdecydowała, aby wpływy z opłaty targowej były 
przekazane na modernizację lub inwestycje związane z targowiskiem miejskim w Mosinie. 
Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy w tym roku takie środki finansowe były 
przekazywane na ten cel.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że opłatę targową wnosi się  
do budżetu Gminy Mosina i ona musi zostać w nim „zarejestrowana”. Poinformował też,  
iż w budżecie Gminy Mosina na rok 2004 przewidziane było 100.000,00 zł na przebudowę 
targowiska miejskiego i wyżej wymieniona kwota została wykorzystana na zatoki 
parkingowe, które powstały, na przebudowę targowiska „od góry”. Powiadomił także, iż dalej 
„biegnie” koncepcja opracowania „w ogóle” tego targowiska. Wyraził przy tym przekonanie, 
że przebudowa może być skuteczna wtedy, kiedy powstanie ostateczne opracowanie, jak to 
targowisko ma wyglądać. Stwierdził również, iż obecnie coraz bardziej teren ten „zawężany” 
jest przez powstałe pawilony w pobliżu targowiska. Poinformował też, że Burmistrz Zofia 
Springer podjęła starania o włączenie terenu po dawnej firmie „BARWA”, aby wreszcie 
zacząć inwestować od powierzchni, która będzie stanowiła „przyzwoite” parkingi  
i „przyzwoitą” powierzchnię do handlowania. Obecnie w zakresie środków finansowych, 
które zostały przeznaczone na targowisko, sytuacja się zmieniła się „jakby od góry”,  
ale dalsze inwestycje na tym targowisku są konieczne. 
Radny Ryszard Rybicki stwierdził, iż wydaje mu się, że nie była to kwota 100.000,00 zł, 
tylko 10.000,00 zł. 
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła ubolewanie, że „MERKURIUSZ MOSIŃSKI” nie 
dopełnił tego, o co prosili w ubiegłym roku radni, aby mieszkańcy otrzymali pełną informację 
o opłacie ponoszonej przez handlujących na targowisku. Przypomniała przy tym, iż podnosiła 
ona to wtedy podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Wyraziła też przekonanie,  
że „minęło się to z celem” i nie znalazło się miejsce, zresztą nie wie ona jakie było 
wytłumaczenie, ponieważ do końca do niej ono nie dotarło. Nie zostały skumulowane opłaty 
targowa i targowiskowa, a trzeba być w pełni świadomym, że osoba, która zjawi się na tym 
targowisku i chce handlować, musi uiścić różne opłaty. Zaproponowała przy tym, aby radny 
Ryszard Rybicki wyjaśnił pozostałym radnym, jakie rzeczywiste opłaty ponosi osoba 
handlująca na targowisku miejskim w Mosinie.  
Radny Ryszard Rybicki powiadomił, że opłaty targowiskowe, ze względu wysokość opłaty 
targowej, od dwóch lat nie są podnoszone. Poinformował też, że Zakład Usług Komunalnych 
pobiera opłatę targowiskową i targową w łącznej wysokości: 17 zł od sprzedaży  
ze stanowiska na straganie krytym, 15 zł od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego,  
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4 zł od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka, 18 zł od sprzedaży  
z samochodu osobowego lub wozu konnego i 26,00 zł od sprzedaży z samochodu 
dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się z pytaniem, czy również dotyczy to samochodu 
ciężarowego. 
Radny Ryszard Rybickiego powiadomił, że ciężarowych samochodów praktycznie  
na targowisku miejskim w Mosinie nie ma i w związku z tym nie może on obecnie określić, 
ile wynosi stawka opłaty targowiskowej od sprzedaży z takiego pojazdu.  
Radna Dorota Domagała oświadczyła, że kiedyś widziała na targowisku miejskim samochód 
ciężarowy z jabłkami. 
Radny Ryszard Rybicki wyraził wątpliwość, czy z jabłkami mógł to być samochód 
ciężarowy. Stwierdził przy tym, że może samochód ten wyglądał jak ciężarowy, a był 
dostawczy.   
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zapytał, czy ma on rozumieć, że opłata 
targowiskowa wynosi od 2,00 do 5,00 zł. 
Radny Ryszard Rybicki poinformował, iż w pierwszej pozycji, opłata targowiskowa wynosi 
3,00 zł, w drugiej – 4,00 zł, w trzeciej – 2,00 zł, w czwartej – 4,00 zł oraz w piątej – 7,00 zł. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego Ryszarda Rybickiego, 
aby na rok 2005 nie podwyższać stawek opłaty targowej w stosunku do roku 2004. W jego 
wyniku 17 radnych opowiedziało się za powyższym wnioskiem. W związku z tym Rada 
Miejska w Mosinie ustaliła, że w roku 2005 będą obowiązywały te same stawki opłaty 
targowej, co w roku 2004. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie do Radcy Prawnego  
Zygmunta Kmiecika, czy jeżeli są to te same stawki opłaty targowej, co w zeszłym roku,  
to Rada Miejska w Mosinie musi je obecnie przyjąć ponownie.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik odpowiedział twierdząco. 
Prowadzący obrad Przemysław Pniewski odczytał proponowane, zgodnie z przyjętym przez 
Radę Miejską w Mosinie wnioskiem radnego Ryszarda Rybickiego, stawki opłaty targowej  
na rok 2005 w następującej wysokości: 1) od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym  
– 14,00 zł, 2) od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego – 11,00 zł, 3) od sprzedaży  
z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka – 2,00 zł, 4) od sprzedaży z samochodu 
osobowego lub wozu konnego – 14,00 zł, 5) od sprzedaży z samochodu dostawczego  
lub ciągnika rolniczego z przyczepą – 19,00 zł, 6) od sprzedaży z samochodu ciężarowego  
– 41,00 zł. Następnie zwrócił się z prośbą o dokonanie stosownej zmiany w treści 
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2005.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się z pytaniem, czy Zakład Usług Komunalnych też 
podejmie decyzję o nie podnoszeniu stawek opłaty targowiskowej. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jan Piecek stwierdził, że nie ma sensu 
podnoszenie stawek opłaty targowiskowej w sytuacji, gdy z targowiska miejskiego „uciekają 
klienci”.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawek opłaty targowej na rok 2005 wraz z przegłosowaną wcześniej poprawką. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/268/04 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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e) podatek rolny (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, iż Burmistrz Zofia 

Springer proponuje, aby obniżyć cenę skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku 
rolnego na rok 2005, w stosunku do ceny skupu 1 q żyta za okres trzech pierwszych 
kwartałów 2004 roku, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS, z kwoty 37,67 zł do kwoty 
33,90 zł, tj. o kwotę 3,77 zł.  
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak powiadomiła, że rada gminy ma takie 
kompetencje, aby obniżyć średnią cenę skupu 1 q żyta, którą ogłasza Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego, a która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego. Poinformowała 
też, iż do podatku na rok 2005, cena ta została opublikowana w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku, zgodnie z którym 
wynosi ona 37,67 zł. Powiadomiła także, że w przedłożonym Radzie Miejskiej w Mosinie 
projekcie uchwały, Burmistrz Gminy Mosina proponuje obniżenie ceny skupu 1q żyta  
dla celów podatku rolnego na rok 2005 o 10% tj. do kwoty 33,90 zł. Poinformowała przy tym, 
iż przedmiotowy projekt uchwały został przedłożony Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, 
ponieważ z przepisów ustawy o podatku rolnym wynika obowiązek zasięgnięcia opinii wyżej 
wymienionej instytucji. Powiadomiła również, że Wielkopolska Izba Rolnicza 
postanowieniem 74/04 w sprawie projektu tejże uchwały wyraziła opinię pozytywną.  
Radna Małgorzata Twardowska zapytała, kto podpisał się w imieniu Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej.  
Zastępca Głównego Księgowego Maria Borowiak poinformowała, że w imieniu 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej podpisał się jej prezes Krzysztof Nosal. 
W związku z tym, iż radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 
skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/269/04 w powyższej sprawie 17 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Ustalenie stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych  

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

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie wykonuje na rzecz Gminy Mosina szereg prac zlecanych przez 
Urząd Miejski w Mosinie. Zwrócił przy tym uwagę, iż w oparciu o zapis art. 117 ustawy  
o finansach publicznych, Radzie Miejskiej w Mosinie przedłożona została propozycja 
ustalenia wysokości stawek jednostkowych na prowadzenie przez ZUK poszczególnych 
rodzajów działalności. 
 

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 2005, ustalającego stawkę dotacji na prowadzenie 
transportu w zakresie dowozów szkolnych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
 W związku z tym, iż radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
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w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/270/04  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
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, ustalającego stawkę dotacji na prowadzenie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, jaki transport zbiorowy wykonuje 
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, iż jest to komunikacja gminna  
we Wiórku. 
Radna Dorota Domagała zwróciła uwagę, że o ile jest ona zorientowana, umowa  
z przewoźnikiem obowiązuje do końca 2004 roku. W związku z tym zwróciła się  
o wyjaśnienie, czy już coś wiadomo obecnie więcej w tej sprawie. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż rozpoczęła ona rozmowy, aby zakres 
komunikacji gminnej dotychczas realizowanej trwał do końca czerwca 2005 r. Powiadomiła 
też, że rozmawia z MPK i informowała społeczność Czapur i Wiórka na zebraniu wiejskim, iż 
planuje ona powierzenie tego zadania, podobnie jak w przypadku linii 101, komunikacji 
MPK. Poinformowała przy tym, że powodem takiej propozycji rozwiązania problemu 
komunikacji, jest „opłakany” stan taboru „funkcjonującego” dotychczas na tej trasie. 
Wyraziła także przekonanie, iż przejęcie tego zadania przez MPK, gwarantuje właściwą 
jakość tej komunikacji i właściwy jej stan techniczny. Powiadomiła również, że rozmawia 
ona również na temat przejęcia przez MPK pracowników – kierowców, żeby to się „w miarę 
bezboleśnie” odbyło. Zapewniła przy tym, iż poprawią się warunki funkcjonowania „tejże” 
komunikacji dla społeczeństwa Czapur i Wiórka. Zapowiedziała też, iż w następnej 
kolejności, będzie ona pracowała nad uruchomieniem komunikacji dla mieszkańców 
Rogalinka, Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa, ponieważ mają oni największe 
trudności z przemieszczaniem się do Poznania i do stolicy gminy – Mosiny. Stwierdziła przy 
tym, że wiąże się to jednak z dużymi środkami finansowymi. Poinformowała także,  
iż na półrocze będzie ona wiedziała na czym „stoi”. Zwróciła przy tym uwagę, że jest to 
kolejne zadanie z zakresu komunikacji zbiorowej, transportu zbiorowego.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, czy jeżeli MPK przejmie trasę z Wiórka 
do Poznania, to Gmina Mosina też będzie do tego „dopłacać” i w jakiej wysokości. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że Gmina Mosina całkowicie ponosi koszty 
funkcjonowania „tej” komunikacji. Stwierdziła przy tym, iż MPK nie ma interesu tutaj 
jeździć, jeżeli na tym nie zarobi. Zapewniła też, że przedstawi ona Radzie Miejskiej  
w Mosinie kalkulację. Poinformowała także, iż obecnie Gmina Mosina dopłaca  
od 24.000,00 zł do 26.000,00 zł miesięcznie i takie środki finansowe będzie w swojej ofercie 
przedstawiała. Wyraziła przy tym przekonanie, że będzie to jednak o wiele droższe zadanie.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, ile Gmina Mosina dopłaca  
do komunikacji autobusowej na trasie z Poznania do Mosiny. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż jest to nieporównywalne, gdyż te autobusy przez 
Luboń i Puszczykowo jeżdżą do Mosiny, w związku z czym jest to zadanie połączone trzech 
gmin. Natomiast na trasie tamtej, dotychczas gminnej komunikacji, w zasadzie znajdują się 
wszystkie wioski, które należą do Gminy Mosina. Powiadomiła też, iż Gmina Mosina dopłaca 
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do funkcjonowania linii 101 MPK kwotę 4.500,00 zł na miesiąc. Stwierdziła przy tym,  
że na razie obserwuje ona, jak to się będzie rozwijało. Wyraziła także przekonanie,  
iż te ponoszone koszty są rzeczywiste. Poinformowała także, że obecnie obserwuje ona jaka 
grupa społeczna korzysta z tej komunikacji. Wyraziła przy tym przekonanie, iż „będzie 
dobrze”.   
W związku z tym, iż radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/271/04  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
c) na prowadzenie robót drogowo-mostowych (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, ustalającej stawkę dotacji na prowadzenie robót 
drogowo-mostowych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, iż radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/272/04  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
d) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (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, ustalającej stawkę dotacji na utrzymanie gminnych 
zasobów mieszkaniowych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, iż radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/273/04  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
e) na utrzymanie zieleni (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, ustalającej stawkę dotacji na utrzymanie zieleni. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
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W związku z tym, iż radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/274/04  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
f) na oczyszczanie terenów gminnych (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, ustalającej stawkę dotacji na oczyszczanie terenów 
gminnych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, jakie tereny gminne obejmuje to 
oczyszczanie. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jan Piecek powiadomił, że ZUK oczyszcza 
to wszystko, co należy do zasobów gminnych. W przypadku terenów wiejskich dotyczy to 
placów zabaw, parków, ciągów pieszych i przystanków autobusowych.  
W związku z tym, iż radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/275/04  
w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie 

przeznaczenia ultrasonografu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że temat ultrasonografu 

zaplanowanego do zakupienia w ramach dotacji z budżetu Gminy Mosina, omawiany był już 
przez Radę Miejską w Mosinie kilkakrotnie, między innymi na sesjach i posiedzeniach jej 
komisji stałych. Zwrócił przy tym uwagę, iż w porządku obrad dzisiejszej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie znajduje się rozpatrzenie wniosku Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, który został przez nią podjęty zgodnie z sugestią Rady Miejskiej podczas dyskusji 
na jej sesji czerwcowej, aby wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie zbadała sprawę zasadności zakupu aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Babkach.  
Następnie odczytał wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w brzmieniu: 
„Komisja stoi na stanowisku, że ultrasonograf, który miał być zakupiony dla Ośrodka 
Zdrowia w Babkach, nie zostanie tam w pełni wykorzystany. Dlatego Komisja wnioskuje, 
aby zarezerwowana w budżecie Gminy Mosina na rok 2004 na powyższy cel kwota 
50.000,00 zł została przeznaczona na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala  
w Puszczykowie.” W związku z tym zaproponował, aby w tym punkcie obrad wysłuchać 
argumentów związanych z jedną i z drugą możliwością. Poinformował też, że na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, z powiadomieniem Burmistrz Zofii Springer, wpłynęło 
pismo Wiceprezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital  
w Puszczykowie” Sp. z o.o. Stanisława Trąpczyńskiego z  dnia 28 września 2004 r. Następnie 
odczytał jego treść.  
Pismo to stanowi załącznik niniejszego protokołu.    
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż wpłynęło również pismo 
Prezesa Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie”  
Sp. z o.o. Andrzeja Rąbalskiego oraz jego zastępcy Stanisława Trąpczyńskiego z dnia  
25 listopada 2004 r. Następnie odczytał jego treść. 
Pismo to stanowi załącznik niniejszego protokołu.    
Radny Marek Klemens poinformował, że lekarz rodzinny Swietłana Bartkowiak  
„określiła się” jednoznacznie, iż „założeniem” tego ultrasonografu była profilaktyka,  
czyli przebadanie 1.000, może 3.000 mieszkańców „naszego” rejonu. Stwierdził przy tym,  
że każdy mężczyzna i każda kobieta po 40. roku życia powinni raz w roku poddać się takiemu 
badaniu. Zgodnie z oświadczeniem Swietłany Bartkowiak, jest to dla niej duży kłopot, 
ponieważ musi zatrudniać specjalistę, który będzie pracował w soboty i niedziele  
dla wszystkich mieszkańców. Powiadomił też, że takie badania robi ona w różnych innych 
dziedzinach i dodatkowo chciała je rozszerzyć. Jest to dla niej duży problem,  
ale dla mieszkańców byłaby w stanie ponieść ten kolejny koszt i dalej to robić. Wyraził także 
przypuszczenie, że jeśli ultrasonograf zostałby przekazany do „Szpitala w Puszczykowie”,  
to będzie działać na Izbie Przyjęć. Przypomniał również, iż jedna z radnych podczas którejś  
z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mosinie poinformowała, że Swietłana Bartkowiak 
„dała” 78 skierowań na „takie” badania. Zwrócił przy tym uwagę, że dwóch lekarzy 
rodzinnych z Mosiny nie dało nawet połowy skierowań na „te” badania do szpitala.  
W związku z tym zwrócił się o rozważenie, czy jeżeli puszczykowski szpital otrzyma 
i zrealizuje tylko 35 skierowań, to gdzie „to” będzie lepiej wykorzystane  
– na profilaktycznych badaniach w Ośrodku Zdrowia w Babkach, gdzie będą wszyscy, po 
kolei, „jak leci” badani, czy też w „Szpitalu w Puszczykowie”, w którym sprzęt ten będzie 
znajdował się na dyżurze i wówczas ewentualnie ktoś zostanie zbadany. Oświadczył też,  
że nie będzie on prosił radnych, żeby głosowali tak, czy tak, gdyż jest to ich wola. 
Poinformował przy tym, iż on słyszał tylko, że wynik jest już przegłosowany, dlatego szkoda 
nawet jego słów, choć zwraca on uwagę na jedno – 18 radnych podpisało się pod wnioskiem, 
żeby ten ultrasonograf przekazać do Ośrodka Zdrowia w Babkach, gdyż przegłosowali oni 
budżet Gminy Mosina określający takie właśnie przeznaczenie tego sprzętu. Zaapelował 
także, aby każdy z radnych pomyślał, jaka jest wartość jego słów i jego podpisu. Zwrócił się 
przy tym z prośbą, aby radni „wzięli to do sumienia” głosując „za” lub „przeciw”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że „Szpital w Puszczykowie”  
w swoim piśmie również deklaruje przeprowadzanie badań profilaktycznych. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna  
Sakwa-Jakubowska stwierdziła, że skierowania na badania ultrasonograficzne lekarz rodzinny 
wydaje wtedy, kiedy jest to potrzebne, ponieważ leży to w jego zakresie i ma to zawarte  
w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. „Nie daje się” jednak skierowania  
do konkretnej przychodni, gdyż każdy ma prawo do realizacji skierowania w takim zakładzie 
specjalistycznym lub pracowni rentgenowskiej, do której jest mu wygodniej pójść, do której 
ma zaufanie, albo ma taki „kaprys”. Powiadomiła przy tym, iż za to badanie musi zapłacić 
lekarz rodzinny, jeśli da takie skierowanie. W związku z tym zwróciła się o wyjaśnienie, 
gdzie mieszkańcy Gminy Mosina będą jeździć na takie badania. Wyraziła też przekonanie,  
iż dobrze, że akurat mieszkańcy Daszewic i okolic mają „tamtą stroną”, mają „wszystko”  
i jeżdżą na „Kurlandzką”. Natomiast mieszkańcom pozostałej części Gminy Mosina najbliżej 
jest do „Szpitala w Puszczykowie”. Stwierdziła przy tym, że trzeba za wszelką cenę ten 
szpital ratować, aby został on na tym terenie, gdyż w przeciwnym razie mieszkańcy będą 
wysyłani do szpitala znajdującego się przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Poinformowała także,  
iż w ubiegłym tygodniu uczestniczyła ona w pogrzebie znajomej – 46-letniej kobiety, która 
rok temu miała robione badanie USG przez lekarza po dwóch kursach. Okazało się, że źle 
odczytał on wynik tego badania i w związku z tym kobieta ta już nie żyje.  
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Radny Stanisław Barć zauważył, że radni apelują o ratowanie za wszelką cenę „Szpitala  
w Puszczykowie”, natomiast radni z okolic Daszewic ani razu nie zwracali się o ratowanie 
szpitala znajdującego się przy ul. Kurlandzkiej w Poznaniu. Stwierdził przy tym,  
iż zapewnienie funkcjonowania szpitali jest nieodłącznym obowiązkiem powiatu. Wyraził też 
przekonanie, że powiaty zostały po to powołane, aby organizować „ten” stopień służby 
zdrowia. Zwrócił także uwagę, że  Gmina Mosina od wielu lat niemalże co roku przeznaczała 
określone środki finansowe na rzecz „Szpitala w Puszczykowie”. Wyraził przy tym 
przypuszczenie, iż „Szpital w Puszczykowie” przechodząc różne etapy restrukturyzacji, 
„zgubił” znaczną część majątku „po drodze” i nie sądzi on, aby do tej pory się z tego 
rozliczył. Oświadczył również, że nie wie, jak długo można jeszcze dofinansowywać „Szpital  
w Puszczykowie”. Wyraził przy tym zrozumienie dla rozterek mieszkańców Mosiny i okolic, 
gdyż blisko im do „Szpitala w Puszczykowie”. Powiadomił też, że mieszkańcy Daszewic  
i okolic są z kolei od wielu lat „przypisani” do Ośrodka Zdrowia w Babkach, który od wielu 
lat funkcjonuje w budynku prywatnym. W związku z tym lekarz rodzinny Swietłana 
Bartkowiak jest zobowiązana, aby część pieniędzy ze swoich przychodów przeznaczać  
na finansowanie remontu tego budynku. Zwrócił przy tym uwagę, że w ubiegłym roku  
i jeszcze prawdopodobnie w tym roku częściowo finansowany był remont Ośrodka Zdrowia  
w Mosinie, którego kosztem była „milionowa” kwota. Również Ośrodek Zdrowia w Pecnej  
funkcjonuje w oparciu o budynek gminny, w związku z czym z czasem będzie on musiał 
zostać także „kosztem” Gminy Mosina wyremontowany. Zwrócił także uwagę,  
że funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Babkach napotyka na szczególną trudność. Wyraził 
również przekonanie, iż dlatego już wcześniej radni zdecydowali głosując za „takim” 
budżetem Gminy Mosina, jaki obecnie przyszło im realizować, aby to dofinansowanie,  
czyli zakup ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Babkach, zdecydowanie utrzymać.         
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że zgodnie z jego wiedzą 
„rozliczone” zostały wszystkie budżety i wszystkie środki finansowe przekazane  
przez Gminę Mosina na działalność puszczykowskiego szpitala. Zwrócił przy tym uwagę,  
iż  były to kwoty niewielkie. Stwierdził też, że Gmina Mosina nigdy nie przekazywała wyżej 
wymienionemu szpitalowi pieniędzy, gdyż zawsze przekazywała konkretny sprzęt.  
Radny Stanisław Barć oświadczył, iż nie jest to prawdą, gdyż przekazane zostały środki 
finansowe na współfinansowanie, chociażby zakupu lafaroskopu.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, było „to” pod pełną kontrolą  
i za każdym razem między innymi Rada Miejska w Mosinie rozliczała te wydatki. Chodzi 
bowiem o to, żeby nie było cienia wątpliwości, że gminne pieniądze są „tam gdzieś” 
niewłaściwie wykorzystywane.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że jeżeli radni mają dylemat w związku z apelem 
o ratowanie „Szpitala w Puszczykowie”, to chce ona przypomnieć, iż właśnie Rada Miejska  
w Mosinie podjęła stosowną uchwałę i przeznaczyła 100.000,00 zł na ten cel. Wezwała przy 
tym Radę Miejską w Mosinie, aby sprawiedliwie dzieliła środki finansowe, skoro chce w ten 
sposób przeznaczać środki finansowe. Wyraziła też przekonanie, iż w „jakiś” sposób  
18 radnych było przekonanych do zasadności zakupu tego ultrasonografu dla Ośrodka 
Zdrowia w Babkach, w związku z czym jej zdaniem nie należy do tego wracać. Stwierdziła 
przy tym, że nie chce ona, aby wśród radnych zrodziło się poczucie, iż „coś za coś”. Wyraziła 
też przekonanie, iż przecież „Szpital w Puszczykowie” dostaje 100.000,00 zł, natomiast 
„tutaj” jest inny ośrodek zdrowia, zasilany inną kwotą, inny sprzęt. Zwróciła się przy tym  
z prośbą, aby radni odnosili się do „innego” tematu, a nie, że jeżeli „ten” ośrodek dostanie,  
to znaczy, że skrzywdzony zostanie „Szpital w Puszczykowie”, gdyż takim „myśleniem”, 
radni nie powinni „iść”.  
Radna Barbara Czaińska stwierdziła, że w ubiegłym roku, kiedy radni podpisywali wniosek  
o ultrasonograf dla Ośrodka Zdrowia w Babkach, nie było sprawy „Szpitala  
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w Puszczykowie”, ponieważ wtedy szpitalem tym zarządzała spółka gdańska. Wyraziła przy 
tym przekonanie, iż radni wówczas wiedzieli, jaka jest sytuacja w puszczykowskim szpitalu. 
Wszyscy bowiem żyli w obawie, iż zostaną zwolnieni z pracy i sytuacja była tragiczna  
dla pracowników tego szpitala, z których 90% stanowią mieszkańcy Gminy Mosina. 
Stwierdziła też, że sytuacja zmieniła się dopiero kiedy Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
przejęło „Szpital w Puszczykowie”. Przypomniała przy tym, że Starosta Poznański Jan 
Grabkowski na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 kwietnia br., a następnie 
Wiceprezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie”  
Sp. z o.o. Stanisław Trąpczyński na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej informowali radnych o sytuacji, jaka zaistniała i o swoich planach dotyczących 
wyżej wymienionego szpitala. W związku z tym wyraziła przekonanie, iż sytuacja 
diametralnie zmieniła się od tego momentu i radni zaczęli analizować „pewne rzeczy”. 
Stwierdziła także, że posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z udziałem 
lekarzy też pewne rzeczy radnym wyjaśniły, gdyż mówili oni wówczas na temat 
wykorzystania ultrasonografu.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej, aby zarezerwowana w budżecie Gminy Mosina na rok 2004, na zakup 
ultrasonografu dla Ośrodka Zdrowia w Babkach, kwota 50.000,00 zł, została przeznaczona  
na zakup sprzętu specjalistycznego dla „Szpitala w Puszczykowie”. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła wniosek w powyższej sprawie 14 głosami „za”, przy 5 głosach 
„przeciw”. 
 
do punktu 10. – Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że ponadplanowe dochody, 
wpływy z firmy „AQUANET”, zmiany w dotacjach, to przesłanki powodujące konieczność 
dokonania zmian w budżecie Gminy Mosina na rok 2004.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą o uwzględnienie  
w projekcie uchwały w powyższej sprawie, przegłosowanego wniosku Komisji Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004.  
Radny Marian Sobecki zwrócił się o wyjaśnienie, czy przy każdej zmianie budżetu Gminy 
Mosina, radni muszą otrzymywać tak dużo „papieru”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż musi tak być dlatego, że radni są 
zobowiązani otrzymać na sesję materiały związane ze zmianami w budżecie Gminy Mosina. 
Zwrócił przy tym uwagę, że radni otrzymują tylko te załączniki budżetowe, w których zmiany 
mają zostać dokonane.    
W związku z tym, iż radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXIII/276/04 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 11. –  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 
(uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że człowiek to istota rozumna, 
ale nie zawsze postępuje dobrze i racjonalnie. Odczuwa to bardzo mocno jego środowisko 
naturalne. Zwrócił przy tym uwagę, że chcąc uniknąć dalszej degradacji i ocalić to,  
co w naturze nie zniszczyła jeszcze cywilizacja, trzeba świadomie działać, stąd przedłożone 
propozycje takich działań na terenie Gminy Mosina, ujęte w ramy „Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące wyżej wymienionego programu, a także projektu uchwały w sprawie 
„Gminnego programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”. 
Poinformował przy tym, iż w tytule powyższego projektu uchwały należy wykreślić słowo 
„gminnego”. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
poinformowała, iż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie otrzymała 
materiały wcześniej, jednak ze względu na jego objętość, nie była ona w stanie dogłębnie  
i szczegółowo się z materiałem zapoznać. Stwierdziła przy tym, że członkowie Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa mają świadomość, iż po przyjęciu „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”, zawsze będzie możliwość jego 
poprawienia. Powiadomiła też, że w związku z powyższym, wyżej wymieniona stała Rady 
Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”. 
Radny Jerzy Falbierski zaproponował, aby organ wykonawczy Gminy Mosina co roku zdawał 
Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Mosina na lata 2004-2012”, a nie co dwa lata. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował,  
iż przepisy odpowiedniej ustawy regulują częstotliwość składania takiego sprawozdania.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wysunął wątpliwość, czy w przypadku, gdyby 
nie było to sprzeczne z ustawą, nie warto byłoby nawet „dołożyć” sprawozdania co roku. 
Bogusław Baraniak powiadomił, że ustawodawca przewiduje „raporty”, które muszą się 
„skończyć” uchwałą rady gminy, która je aprobuje lub nie. W związku z tym zadeklarował,  
że może on przygotowywać coroczne sprawozdanie z realizacji przedmiotowego programu  
w formie informacji.          
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby w uzasadnieniu do projektu 
uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”, 
w ostatnim zdaniu dopisać: „a co roku informację”.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012” wraz z ustalonymi wyżej 
poprawkami. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/277/04  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012 

(uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że „produkcja” 

odpadów znajduje się na coraz wyższym poziomie, w czym swój udział mają gospodarstwa 
domowe, firmy i instytucje. Stwierdził przy tym, iż chcąc zapanować nad taką ilością 
odpadów konieczne jest planowe, rzeczowe działanie. Poinformował też, iż zarys takich 
działań zawiera „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”.   
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Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Mosina na lata 2004-2012”. Powiadomił przy tym, że tak samo jak w przypadku „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”, nie ma żadnych przeszkód,  
aby co roku przedstawiać Radzie Miejskiej sprawozdanie w formie informacji z realizacji 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-20012”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby w uzasadnieniu do projektu 
uchwały w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”,  
w trzecim zdaniu dopisać: „a co roku informację”. Poinformował też, że Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/278/04 w powyższej sprawie jednogłośnie  
– 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13. – Nadanie nazw ulicom: 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że nowe podziały 
geodezyjne, będące wynikiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
wymagają nadania nazw nowoutworzonym ulicom na terenach miejskich i wiejskich Gminy 
Mosina. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
powiadomił, iż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał dotyczące nadania nazw ulicom.   
 

a) w Mosinie (uchwała), 
Elżbieta Jędrzejczak z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom  
w Mosinie. 
Projekt uchwały w powyższej sprawie stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przedstawiciel Osiedla Nr 7 w Mosinie Jerzy Król poinformował, że mieszkańcy wyżej 
wymienionego osiedla w pełni akceptują nazwy ulic proponowane w projekcie uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radny Tomasz Żak przypomniał, że w poprzedniej kadencji zgłaszał on pewne uwagi 
dotyczące nadawania nazw ulicom. Zapewnił też, iż wiadomo mu o tym, że decydują  
o tym na obszarach zamieszkanych ich mieszkańcy. Zwrócił przy tym uwagę, że obszar, 
którego dotyczy przedmiotowy projekt uchwały, nie jest zamieszkały. Zgodził się także  
z tezą, iż obszar działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu miejskiego, 
będzie miał charakter sportowy. W związku z tym wysunął wątpliwość, czy nie byłoby 
bardziej celowe i pobudzające ciekawość mieszkańców, wykorzystanie do nadawania nazw 
tym ulicom, nazwisk nieżyjących polskich sportowców odnoszących pewne sukcesy. 
Stwierdził przy tym, iż jest cała „paleta” nazwisk polskich sportowców, które swego czasu 
były słynne na arenach międzynarodowych, a ich osiągnięcia wzruszały rodaków. Wyraził 
również przekonanie, że może być to pewna „lekcja” historii, może nie tyle lokalnej, gdyż nie 
było słynnych sportowców z Gminy Mosina, ale są sportowcy w Polsce, którzy się dobrze 
zasłużyli dla swojej ojczyzny. W związku z tym stwierdził, iż można byłoby ulicę Olimpijską 
nazwać ulicą Polskich Olimpijczyków, ulicę Maratońską nazwać imieniem Janusza 
Kusocińskiego, ulicę Szachową – Akiby Rubinsteina. Powiadomił też, że jego propozycja 
zmierza do tego, aby te ulice zaczęły „mówić”, zaczęły „żyć”, pobudzały ciekawość,  



 19

aby dawały możliwość pewnej integracji społeczności lokalnej, gdyż na bazie tych nazwisk 
można np. przeprowadzić pewne festyny sportowe. Stwierdził także, że nazwy typu: 
„Startowa”, „Klubowa” są dla niego trochę dziwnie brzmiące, a nazwa ulicy „Klubowa” nie 
koniecznie kojarzy mu się ze sportem. Wyraził również przekonanie, że jeżeli działki na tym 
terenie nie zostały jeszcze zamieszkane, to ewentualnie można jeszcze podjąć dyskusję na ten 
temat. Zapewnił przy tym, że jeżeli decyzja w tej sprawie już zapadła, to on się z nią zgadza, 
ale wówczas jego wniosek może „iść” w tym kierunku, aby dalszym ulicom nadawać nazwy 
zgodne z jego propozycją. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż jest to bardzo interesująca propozycja. Wyraziła przy 
tym przekonanie, że wiąże się on z tym, iż na tym terenie ma powstać kompleks  
rekreacyjno-sportowy. Zapewniła też, że dzisiaj nie trzeba podejmować tej decyzji, gdyż nikt 
tam nie mieszka i nic obecnie tam się nie odbywa, w związku z czym rozważy ona propozycję 
radnego Tomasza Żaka. Stwierdziła także, że można podejść do tej sprawy na następnej sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. Zwróciła się przy tym z prośbą o podanie więcej propozycji nazw 
ulic na przedmiotowym terenie, żeby było szersze spektrum.  
Radny Marian Sobecki zwrócił uwagę, że prawdopodobnie powstanie tam więcej ulic i też 
trzeba będzie nazwę dla nich wybrać. Wyraził przy tym przekonanie, iż dobrze byłoby 
nazwać to całe osiedle, np. im. Malinowskiego, Kusocińskiego, czy kogokolwiek. Stwierdził 
też, że nie jest on pewny, czy na nadanie takich nazw ulicom, nie będzie musiała być 
wyrażona zgoda tych osób, czy ich rodziny.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy w związku z tą 
dyskusją Burmistrz Zofia Springer wycofuje z porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie.  
Burmistrz Zofia Springer odpowiedziała twierdząco. 

 
b) we wsi Krosno (uchwała), 

Elżbieta Jędrzejczak z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
przedstawiła szczegóły dotycząc projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi 
Krosno. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Powiadomił przy tym, iż Rada Sołecka 
Sołectwa Krosno również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Krosno. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Krosno. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXIII/280/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
c) we wsi Mieczewo (uchwała), 

Elżbieta Jędrzejczak z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi 
Mieczewo. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Mieczewo. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXIII/281/04 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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d)  we wsi Radzewice (uchwała). 
Elżbieta Jędrzejczak z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi 
Radzewice. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw 
ulicom we wsi Radzewice. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXIII/279/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec poinformował, że w grudniu br. ma zostać wydana 
mapa terenów miejskich i wiejskich Gminy Mosina i w związku z taką sytuacją, jaka miała 
miejsce na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, nie ma możliwości, aby znalazły się  
na niej nazwy ulic w rejonie stadionu miejskiego w Mosinie. Powiadomił przy tym, że przy 
ustalaniu propozycji nazw ulic dla tej części Mosiny brane było pod uwagę przede wszystkim 
to, iż w ich pobliżu będzie znajdować się kompleks sportowy i aby kojarzyły się z tą 
dziedziną. Nie było brane pod uwagę myślenie w kierunku proponowania nadania ulicom 
nazw sławnych nazwisk sportowców, ale nie było też takich, które byłyby trochę związane  
z Wielkopolską, a szczególnie z tym rejonem. Stwierdził też, że w zasadzie można z tą 
sprawą poczekać, ale mapa ma zostać wydana już w grudniu br., w nakładzie 3 tys. 
egzemplarzy, przy czym po jego wyczerpaniu będzie można dodrukować następne 
egzemplarze. Poinformował także, że z drugiej strony ul. Konopnickiej już został dokonany 
podział, ale sprawy nazwania ulic na tym terenie nie zostały jeszcze „ruszone”. Stwierdził 
przy tym, że tam też będzie kilkanaście ulic do nazwania i wówczas do tej sprawy będzie 
można wrócić. Zwrócił również uwagę, że w Mosinie znajduje się ulica Mocka. Oświadczył 
przy tym, że być może nie zna on historii Mosiny, ale nie kojarzy mu się ta nazwa z niczym  
i nie zna on postaci, którą uhonorowano nazwą tej ulicy. Wyraził przy tym wątpliwość,  
czy nie byłoby warto zmienić nazwy tej ulicy na ulicę Raczyńskiego, ponieważ jest to 
kierunek na Rogalin. Stwierdził też, iż podziałów gruntów występuje „mnóstwo”, w związku 
z czym „w zasadzie co chwilę” powstają nowe ulice, ponieważ taki jest trend w Gminie 
Mosina. Zwrócił się przy tym, aby jeżeli to możliwe, o rozpatrzenie projektu uchwały  
w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie w odniesieniu się do przedstawionej przez niego 
sytuacji.     
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że z tego, co on usłyszał, Burmistrz 
Zofia Springer podtrzymuje swoje stanowisko, czyli wycofuje projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicom w Mosinie z porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 14. – Zmiana uchwał dotyczących rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrz,  

Gminy Mosina:  
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Rewizyjna 
podjęła pracę nad zleconym jej przez Radę Miejską w Mosinie rozpatrzeniem pięciu skarg  
na działalność Burmistrza Gminy Mosina. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć poinformował, iż w związku  
ze zleceniem przez Radę Miejska w Mosinie analizy czterech skarg złożonych przez Jacka 
Kałka oraz piątej – złożonej przez Jacka Kałka wspólnie z innymi osobami, wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zbierała się trzykrotnie. Powiadomił 
przy tym, że na posiedzeniu w dniu 5 listopada br. członkowie Komisji Rewizyjnej 
analizowali materiały, które zostały im przekazane. Natomiast na posiedzenie w dniu  
17 listopada br., wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zaprosiła osoby 
z Urzędu Miejskiego w Mosinie zajmujące się tą problematyką, jak również stronę skarżącą, 
czyli Jacka Kałka i osoby podpisane pod piątą skargą. Oświadczył też, że ponowna analiza 
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skarg nasunęła jednak „mimo wszystko” szereg wątpliwości. Stwierdził także, iż Komisja 
Rewizyjna uznała, że Radca Prawny Zygmunt Kmiecik jest stroną postępowania, dlatego 
trudno przedstawioną przez niego analizę prawną i jego opinie uznać za „wiążące”. Zwrócił 
przy tym uwagę na zawiłość prawną, jaka ma miejsce w „tej” sytuacji, a szczególnie, kiedy 
wątpliwą kwestią jest, czy w związku z pismem Jacka Kałka i pozostałych osób skierowanym 
w dniu 9 maja br., Urząd Miejski w Mosinie powinien wszcząć postępowanie w sprawie. 
Stwierdził również, że główną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, czy należało wszcząć 
postępowanie w sprawie, gdyż wiąże się to ze sposobem traktowania wszystkich spraw  
„w ogóle”. Wyraził przy tym przekonanie, iż podjęcie lub brak konieczności podjęcia takiego 
postępowania będzie głównie decydować o opinii Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.  
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna prosi o skierowanie jej zapytań  
do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, jako prośbę  
o odpowiednią interpretację prawną, która posłuży za decydującą o podjęciu wniosków przez 
Komisję Rewizyjną. Stwierdził też, iż jest to również powód, dla którego wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu 
rozpatrywania „tych” problemów do następnej, grudniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik oświadczył, że spędził on sporo czasu na posiedzeniach 
dwóch komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, w szczególności na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej. Wyraził przy tym przekonanie, iż gdyby on, czy inny radca prawny, który był na 
nim obecny stwierdził, że rzeczywiście Burmistrz Gminy Mosina uchybił jakiemuś 
przepisowi, to w dniu dzisiejszym nie byłoby wniosku o inną opinię prawną, o opinię innego 
prawnika, ponieważ wówczas prawdopodobnie zadowoliłoby to wnioskodawcę. Oświadczył 
też, że radca prawny nie jest żadną stroną w sprawie, co wynika z ustawy o radcach 
prawnych. Wyraził przy tym przekonanie, iż jest to tylko subiektywne zdanie 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Barcia  i jego nieznajomość ustawy  
o radcach prawnych.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć stwierdził, że gdyby wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie mogła „z gruntu” przyjąć wytłumaczenie Radcy 
Prawnego Zygmunta Kmiecika, wówczas nie byłoby „w ogóle” sprawy. Zwrócił się przy tym 
z prośbą do Radcy Prawnego Zygmunta Kmiecika, aby ten nie brał dosłownie jego określenia 
o stronniczości. Stwierdził też, iż Radca Prawny Zygmunt Kmiecik występował jednak  
po stronie „części oskarżanej”, ponieważ skarga, jak można określić, kogoś skarży,  
w związku z czym jest osoba skarżąca. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna musi 
rozstrzygnąć pomiędzy dwoma stronami, chciałaby zaciągnąć opinii osoby „spoza tych 
stron”, aby mogła jako komisja wyciągnąć odpowiednie wnioski i rozstrzygnąć, zgodnie  
z sumieniem i zgodnie z literą, na co ma nadzieję, prawa.               
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował przyjęcie terminu 22 grudnia br.  
na zakończeniem przez Komisję Rewizyjną pracy nad rozpatrzeniem przekazanych jej skarg, 
aby był czas na przygotowanie projektów uchwał i wysłanie ich wszystkim radnym. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć zgodził się na powyższą propozycję  
pod warunkiem, że Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych wywiąże 
się i dostarczy opinię w tej sprawie w czasie, który pozwoli wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie również wyciągnąć wnioski w wyżej wymienionym terminie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby w związku z wnioskiem 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Barcia, we wszystkich „tych” sprawach 
przyjąć stosowne uchwały. 
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a) wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, 
Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r.  
o przeprowadzenie kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy 
Mosina (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia na wniosek Jacka Kałka, 
Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego 
kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/283/04 w powyższej sprawie 12 głosami „za”, przy  
4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Jeden radny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
b) ponowienie skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała 

Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia  
27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności 
ponownej skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego 
Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/284/04 w powyższej sprawie 
12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Jeden radny nie 
wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
c) Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie 

zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności  
oraz interesów skarżącego (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka  
na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie 
praworządności oraz interesów skarżącego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXXIII/285/04 w powyższej sprawie 12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”  
i 3 głosach „wstrzymujących się”. Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
d) Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie 

zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności  
oraz interesów skarżącego (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności 
skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, 
naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/286/04 w powyższej sprawie 12 głosami „za”,  
przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Jeden radny nie wziął udziału  
w tym głosowaniu. 
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Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
e) Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań 

przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego 
(uchwała). 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka  
na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu 
skarżącego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXIII/282/04  
w powyższej sprawie 12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach  
„wstrzymujących się”. Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 15. –  Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 28 października do 24 listopada 

2004 r. 
            Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że przed paroma dniami minęły pełne dwa 
lata, od momentu kiedy to w bezpośrednich wyborach, z nadania społecznego, podjęła się ona 
pełnienia zaszczytnej, odpowiedzialnej i bardzo trudnej funkcji Burmistrza Gminy Mosina. 
Minęła połowa kadencji dwóch najważniejszych organów samorządowych Gminy Mosina  
– Burmistrza oraz Rady Miejskiej. Stwierdziła też, że ustawa o samorządzie gminnym 
wyraźnie określa zakres i zadania samorządów gminnych. Wyraziła przy tym przekonanie,  
iż uważnie analizując realizację uchwał Rady Miejskiej, podejmując własną aktywność, 
kierując pracą urzędników, może ona odpowiedzialnie stwierdzić, że pracowała ona,  
wraz z Radą Miejską w Mosinie, bardzo solidnie nad rozwiązywaniem problemów wspólnoty 
samorządowej, jaką jest gmina, rozwiązując je przy tym całkowicie, częściowo, bądź nadając 
kierunek, w którym Gmina Mosina powinna zmierzać. Przypomniała także, że Rada Miejska 
w Mosinie zatwierdziła Strategię Rozwoju Gminy. Finalizowane jest też opracowanie 
Programu Rozwoju Lokalnego, którego częścią jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. 
Opracowano 20 miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym najbardziej rozległy, 
najtrudniejszy, przyjęty na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, a porządkujący teren 
po firmie „SWARZĘDZ MEBLE”, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ul. Konopnickiej z jednej i z drugiej strony oraz jeden z najtrudniejszych w wyegzekwowaniu 
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okolic Jeziora Dymaczewskiego. 
Poinformowała również, że Rada Miejska w Mosinie podjęła 16 uchwał „wywołujących” 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które obecnie są opracowywane. 
Wydanych zostało 800 decyzji o warunkach zabudowy. Wyraził przy tym pogląd, iż „tego” 
jest bardzo dużo. Powiadomiła też o wydaniu 74 decyzji celu publicznego, ogłoszeniu  
11 przetargów w miesiącu grudniu oraz 5 rokowaniach na sprzedaż gruntów pod aktywizację 
gospodarczą, budownictwo wysokie i jednorodzinne. Poinformowała także,  
że uporządkowano teren po firmie „SWARZĘDZ MEBLE” i sprzedano 7,3 ha gruntu  
pod aktywizację gospodarczą. W zakresie ochrony środowiska opracowano zatwierdzony 
dzisiaj „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2004-2012” i „Plan 
Gospodarki Odpadami dla Gminy Mosina na lata 2004-2012”. Powiadomiła również  
o przystąpieniu do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów 
„SELEKT” z siedzibą w Czempiniu. Poinformowała przy tym, że Gmina Mosina jest 
członkiem zarządu powyższego związku. Powiadomiła też o opracowaniu i zatwierdzeniu 
„Regulaminu utrzymania porządku i czystości”. Poinformowała przy tym, iż Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie, w celu realizacji „tych” zadań, wyposażony został z funduszy 
gminnych w samochód do opróżniania kontenerów. Została też zakupiona prasa do zgniatania 
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surowców, dwa samochody do zbiórki surowców wtórnych, samochód ciężarowy  
do opróżniania pojemników stacjonarnych na surowce wtórne. Wprowadzono segregację 
śmieci na terenie całej Gminy Mosina. Stwierdziła także, iż w celu poprawy stanu 
środowiska, zmodernizowano kotłownie węglowe na gazowe i olejowe. Dotyczy to budynku 
strażnicy w Mosinie oraz budynku Urzędu Miejskiego, Gimnazjum w Pecnej i Szkoły 
Podstawowej w Pecnej, Izby Muzealnej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie. 
Powiadomiła także, iż na terenie Gminy Mosina zbudowano gazociągi w rejonie  
ul. Strzeleckiej, ul. Leszczyńskiej, w stronę tzw. „Madery”, zakończono rozpoczęte wcześniej 
przez jej poprzedników inwestycje: budowę kanalizacji sanitarnej II etapu w Pecnej,  
w centrum Mosiny, na Pożegowie, na Czarnokurzu, w Rogalinku, Sasinowie, Baranówku, 
Baranowie, Sowinkach i Krajkowie, zbudowano również sieci wodociągowe, w stronę 
Krosna przy „TBS-ach” i w wielu jeszcze innych ulicach. Natomiast w ramach urządzania 
terenów zielonych, została uporządkowana „Strzelnica”, która przekształcona została uchwałą 
Rady Miejskiej w Mosinie w park gminny. Poinformowała również, iż została sporządzona 
dokumentacja dotycząca urządzenia tego lasu. Powiadomiła też o wyposażeniu terenów 
zielonych w 23 zestawy placów zabaw na terenie całej Gminy Mosina. Wyraziła także 
przekonanie, że największym problemem Gminy Mosina są drogi gruntowe, o łącznej 
długości 264 km. Stwierdziła przy tym, iż pomimo zakupu sprzętu do równania tych dróg 
oraz pomimo pracy nad utrzymaniem „tego” efektu, mieszkańcy oczekują trwałej nawierzchni 
typu asfalt, kostka brukowa. Poinformowała także, że pomimo zakończonych inwestycji  
od strony Pożegowa, osiedla „Morena”, ul. Poniatowskiego, Pożegowskiej oraz wyposażenia  
w chodniki ul. Strzeleckiej, Farbiarskiej, Targowej, budowy chodnika w Nowinkach, 
częściowo w Rogalinku i w Baranówku, potrzeby w tym zakresie są ogromne. Zwróciła przy 
tym uwagę, iż radni otrzymali w materiałach załącznik określający zobowiązania finansowe 
Gminy Mosina. Zaproponowała również, aby w przyszłym roku rozważyć możliwość 
wydania obligacji gminnych. Wyraziła przy tym przekonanie, że inaczej sobie z „tym” 
oczekiwanym zadaniem nie poradzi. Zostałyby wówczas określone ulice i chodniki  
do realizacji dzięki tym obligacjom. Stwierdziła też, iż w celu właściwego zarządzania 
omawianym mieniem komunalnym oraz realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 
gminnej społeczności, podjęto wiele starań w celu właściwej organizacji służb komunalnych. 
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wyposażony został w sprzęt, o którym mówiła 
wcześniej oraz dokonano tam zmian organizacyjnych i zadaniowych. Powiadomiła także,  
że Zakład Usług Komunalnych w Mosinie realizuje zadania w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, zarządu drogami, transportu gminnego, transportu szkolnego, 
oczyszczania miasta, utrzymania we właściwym stanie Gminy Mosina. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż są to również zauważalne zmiany. Przypomniała również, że komisje stałe 
Rady Miejskiej w Mosinie, uczestniczyły w wizji lokalnej przygotowanych warunków 
bazowych na potrzeby zakładu Usług Komunalnych na terenie po firmie „SWARZĘDZ 
MEBLE”. Uznała przy tym, iż jest to spore osiągnięcie, gdyż tam praca ta będzie miała 
właściwe miejsce. Stwierdziła też, że za sukces należy uznać: w zakresie transportu  
– uruchomienie autobusu linii 101 na trasie: Mosina – „Szpital w Puszczykowie” – Poznań,  
w zakresie ochrony zdrowia – zakończenie wcześniej rozpoczętego remontu budynku 
Ośrodka Zdrowia w Mosinie z wyposażeniem go w windę, zaangażowanie się w działania  
na rzecz utrzymania „Szpitala w Puszczykowie” poprzez wsparcie go zakupem sprzętu, 
organizowanie bezpłatnych badań dla społeczności Gminy Mosina: badań 
mammograficznych, z zakresu osteoporozy, rentgena klatki piersiowej, badań słuchu i badań 
gruczołu krokowego dla mężczyzn. Poinformowała przy tym, iż przez te dwa lata bezpłatnie 
przebadano 1300 osób. Przypomniała także, że na terenie Gminy Mosina działa Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tej kadencji zwiększyła ofertę  
w zakresie swojej pracy. Dzięki temu powstał drugi punkt konsultacyjny dla anonimowych 
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alkoholików i jedna dodatkowa świetlica socjoterapeutyczna w Dymaczewie Nowym. 
Powiadomiła również, iż w zakresie opieki społecznej doszło do bardzo poważnej zmiany 
organizacyjnej, związanej z nowymi zadaniami. „Przesunięto” bowiem trzech pracowników 
Urzędu Miejskiego w Mosinie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ponieważ 
dodatkowe zadanie: wypłaty alimentów, zasiłków wychowawczych, dodatków rodzinnych, 
stało się zadaniem gminy. Wyraziła przy tym przekonanie, iż poradziła sobie z tym zadaniem 
nieźle. Wyraziła też przypuszczenie, że radni słyszeli w środkach masowego przekazu,  
iż w wielu gminach powstały związane z tym spore utrudnienia, co wywołało ogromne 
niezadowolenie społeczne. Poinformowała także, że przygotowywany jest budynek  
po Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie właśnie dla potrzeb Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mosinie tak, aby powstała w nim sala mogąca pomieścić większą grupę ludzi  
z okazji różnych świąt. Zwróciła przy tym uwagę, iż ma to być zlokalizowane w sąsiedztwie 
przyszłego domu dziennego pobytu, na terenie „pałacu”. Zapewniła również, że pracuje  
nad tym tematem. Stwierdziła też, że w ramach pomocy społecznej udało jej się  
w tej kadencji uruchomić Bank Żywności. Powiadomiła także, że w zakresie mieszkalnictwa, 
zarząd mieszkaniami komunalnymi został przekazany Zakładowi Usług Komunalnych  
w Mosinie. W związku z tym została wykonana szczegółowa inwentaryzacja, która określiła 
stan tych budynków. Zapewniła przy tym, iż budynki te są sukcesywnie remontowane,  
aby nie dopuścić do dalszej ich dekapitalizacji. Poinformowała również o złożeniu jeszcze 
jednego projektu do Ministra Infrastruktury, na budowę domu socjalnego, który mógłby 
posłużyć wykwaterowaniu ludzi z „pałacu”, aby dzięki temu móc go remontować w celu 
uzyskania domu dziennego pobytu. Wyraziła przy tym wątpliwość, czy „te” środki trafią  
do Gminy Mosina, gdyż na całą Polskę „jest” około 50.000.000,00 zł. Stwierdziła też,  
iż pracować nad tym trzeba, wnioski składać trzeba, ale efekty nie zawsze są oczekiwane. 
Powiadomiła także, że mieszkania komunalne zostały „olicznikowane” i planowane ich 
remonty są wykonywane. Zapowiedziała również, że przyszłym roku zamierza ona 
realizować to zadanie, o którym od dłuższego czasu rozmawia z fundacją dobroczynną 
„Habitat for Humanity”, aby wspólnie z osobami zainteresowanymi budową własnych 
mieszkań, realizować to zadanie na terenie po Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie,  
na tyłach „pałacu”. Poinformowała też o zmianach dotyczących placówek oświatowych  
– zmianie sieci szkół, powstaniu drugiej szkoły podstawowej na terenie miasta Mosina  
w ramach Zespołu Szkół przy ul. Sowinieckiej. Powiadomiła przy tym, iż budowana jest tam 
obecnie zatoka dla autobusu, która znacznie poprawi bezpieczeństwo funkcjonowania tej 
szkoły, choć łączy to się z przesadzaniem drzew, a nie wszystkie z nich da się uratować. 
Wyraziła jednak przekonanie, iż bezpieczeństwo dzieci jest ważniejsze i nie można czekać  
na wypadek, choć niektórzy podważają zasadność podjęcia tego zadania. Poinformowała 
także o pracach kończących utwardzanie drogi, która będzie wyprowadzała ruch z zakładów 
znajdujących się na terenie po firmie „SWARZĘDZ MEBLE” na ul. Śremską, który dotąd 
korzystał z drogi koło Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej. Powiadomiła  również 
o utworzeniu Szkoły Podstawowej w Rogalinku oraz Gimnazjum w Rogalinie, oddziału 
przedszkolnego w Pecnej i we Wiórku, dokończeniu i rozszerzeniu modernizacji budynku 
Gimnazjum w Pecnej. Poinformowała też, że odbył się już przetarg na remont dachu  
oraz wymianę okien w Szkole Podstawowej w Pecnej z pozyskanych środków 
pozabudżetowych. Powiadomiła przy tym, że wymiana okien będzie kosztowała  
150.000,00 zł, a remont dachu – 70.000,00 zł. Stwierdziła także, że udało jej się „nieco” 
zwiększyć ofertę Mosińskiego Ośrodka Kultury. Zapowiedziała przy tym, iż obecnie pracuje 
nad zmianami organizacyjnymi, niemniej chciałaby doprowadzić do tego, aby wyżej 
wymieniona placówka kultury była rzeczywiście przeznaczona na te zadania. W związku  
z tym poinformowała, że Straż Miejska w Mosinie została „wyprowadzona” na teren budynku 
po Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, aby w „tych” pomieszczeniach mogli pracować 



 26

instruktorzy Mosińskiego Ośrodka Kultury. Powiadomiła również, iż w MOK-u będzie 
funkcjonowało Gminne Centrum Informacji, na którego organizację Gmina Mosina otrzymała 
granty, przy czym osoby tam pracujące będzie opłacał Powiatowy Urząd Pracy. 
Zapowiedziała przy tym, że szersza informacja na ten temat, zamieszczona zostanie  
w „MERKURIUSZU MOSIŃSKIM”, a także przedstawiona zostanie na jednej z kolejnych 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Poinformowała też, że w ramach działań  
rekreacyjno-turystycznych, stworzony został projekt architektoniczny ścieżek rowerowych, 
który całkowicie „koresponduje” ze ścieżkami gmin ościennych. Powiadomiła także,  
iż obecnie przygotowywany jest projekt realizacyjny, a trzy związane z tym przetargi nie 
przyniosły rozstrzygnięcia. W związku z tym jest to obecnie zadanie zlecone. Powiadomiła 
również o uruchomieniu ścieżki rowerowej w Nowinkach. Poinformowała też, że niedługo 
będzie realizowane przejście w parku gminnym „Strzelnica” z „takiego nowatorskiego” 
materiału. Zapewniła przy tym, iż będzie ona oglądała, jak on się „nosi”. Jest to niemiecki 
materiał, a układany będzie przez służby Gminy Mosina. Powiadomiła także, iż Gmina 
Mosina uczestniczy w programie „Rzeka warta pieniędzy, rzeka warta Poznania”. Stwierdziła 
przy tym, że udało się ustawić na rzece Warcie jeden pomost w celach  
rekreacyjno-turystycznych. Zapewniła również, iż pracuje ona nad tym, aby Rogalin stał się 
miejscem, który będzie do Gminy Mosina przyciągał. Powiadomiła przy tym, że także  
w sezonie turystycznym, w soboty i niedziele, na terenie Pałacu w Rogalinie funkcjonowały 
stanowiska z ofertą rekreacyjno-turystyczną Gminy Mosina. Poinformowała też, że udało się 
również utworzyć Ośrodek Sportu i Rekreacji, w skład którego wszedł Klub Sportowy  
„1920 Mosina”, Hala Sportowa „Jedynka” i Mosiński Klub Żeglarski. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż obecnie łatwiej jest tymi podmiotami zarządzać i występować o fundusze 
dodatkowe. Powiadomiła także, że opracowywana jest koncepcja przebudowy targowiska  
od kiosku „totolotka”, aż po „Barwę”. Zapewniła przy tym, iż wówczas rzeczywiście będzie 
ona tam celowo przeznaczała konkretne środki finansowe. Obecnie bowiem na targowisku 
miejskim łatane są jedynie dziury, żeby mogło ono funkcjonować. Wyraziła również 
przekonanie, iż jest to jedno z ciekawszych miejsc, w które powinno się inwestować, 
ponieważ takiego targowiska w promieniu 30 km prawdopodobnie nie ma. Poinformowała 
również, iż w zakresie jednego z zadań samorządowych – utrzymania cmentarzy, udzielono 
pomocy dla cmentarza w Radzewicach, dzięki czemu położony został tam obszerny chodnik  
z okazji 25-lecia kościoła filialnego, który na tym cmentarzu się znajduje. Natomiast  
w Krośnie wybudowana została sieć wodociągowa i przyłącze wody dla tamtejszego 
przyszłego cmentarza. Stwierdziła też, że radni wiedzą, iż jej „poprzednicy” wykupili część 
terenu w Czapurach pod cmentarz, robiąc z tego darowiznę dla tamtejszej parafii. Zwróciła 
przy tym uwagę, iż drugą część należności – 400.000,00 zł, musiał jednak zapłacić obecny 
samorząd mosiński i Burmistrz Gminy Mosina, gdyż była to połowa kwoty wycenionego 
terenu. Wyraziła także przekonanie, że źle się stało, iż dokonano darowizny, ponieważ 
cmentarz ten znajduje się obecnie pod zarządem i parafii, i archidiecezji. Powiadomiła przy 
tym, że wystąpił problem osadzenia na cmentarzu anteny satelitarnej, ale warunki 
„postawione” przez archidiecezję, nie pozwoliły na podpisanie tej umowy  
z „telekomunikacją” i wycofano się z tej „organizacji”. W związku z tym z „tych” 
finansowych korzyści czerpać będzie prywatna osoba. Natomiast gdyby cmentarz był 
mieniem komunalnym oddanym w zarząd parafii, zyski z jego funkcjonowania czerpałaby 
parafia, ale co na nim może funkcjonować fizycznie, decydowałaby Gmina Mosina. A tak 
wieś Czapury straciła dochody z „tego” masztu telefonicznego. Poinformowała również,  
iż został powołany pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, również 
zarządzania kryzysowego. „Te osoby” zostały umocowane w „tych” zadaniach i są to 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Stwierdziła też, iż poprawie uległy warunki pracy 
Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie dzięki 
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wykwaterowaniu lokatora z budynku strażnicy. W związku z tym komendant wyżej 
wymienionej jednostki, który dotąd miał swoją siedzibę w Mosińskim Ośrodku Kultury, mógł 
„przenieść się” do strażnicy. Powiadomiła także, że dokonano również modernizacji 
ogrzewania tego obiektu. Poza tym jest również przygotowywany projekt jego modernizacji, 
w celu poprawy warunków jednostki PSP, aby „nikomu do głowy nie przyszło”,  
żeby z Gminy Mosina tę jednostkę „zabrać”. Zwróciła przy tym uwagę, że na terenie powiatu 
poznańskiego, tylko w Bolechowie i w Mosinie stacjonują jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej. Stwierdziła również, iż w zakresie „oświetlenia” Gminy Mosina, oczekiwania jej 
mieszkańców są „spore”, gdyż każdy chciałby mieć swoją ulicę oświetloną. Poinformowała 
przy tym, że są to ogromne koszty, zarówno inwestycyjne, jak i potem funkcjonowania tego 
oświetlenia. Powiadomiła też o wymianie 700 lamp i wykonaniu inwentaryzacji oświetlenia. 
Przypomniała przy tym, że radni zastanawiali się wspólnie z nią nad zleceniem „tego” 
zadania firmie – spółce „ENEA”, która prowadziłaby rozbudowę, remont, konserwację sieci. 
Stwierdziła także, iż jest to zadanie finansowe dosyć „spore” i wymaga rzeczywiście decyzji 
trudnych, ale raczej w tym kierunku „pójdzie”, gdyż robić to trzeba. Poinformowała również 
o uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w Rogalinku. 
Zapowiedziała przy tym, iż taka inwestycja niedługo zostanie zrealizowana w Krośnie  
i w Czapurach. Powiadomiła też, że powołała ona osobę, która w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie zajmuje się sprawami promocji – Bartłomieja  Kmiecia. Stwierdziła przy tym,  
że Gmina Mosina stara się uczestniczyć we wszystkich targach i przesyłać materiały nie tylko 
turystyczne, ale również inwestycyjne, w związku z czym były one obecne na targach  
w Berlinie, Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Poinformowała także, że wydane zostały 
mapki „wydzierane”, folder, ukazało się szereg artykułów promujących o terenach 
inwestycyjnych Gminy Mosina. Natomiast obecnie przygotowywany jest dość szeroki 
komplet materiałów dla inwestorów oraz mapa terenów miejskich i wiejskich Gminy Mosina, 
na której znajdą się wszystkie wsie wraz z ich ulicami. Stwierdziła przy tym, że takiej mapy 
dotąd w Gminie Mosina nie było, a jest bardzo potrzebna. Powiadomiła też, że powinna się 
ona „ukazać” w grudniu br. Poinformowała także, że Gmina Mosina współpracuje  
z zagranicą. Stwierdziła przy tym, że bardzo dobrze udaje się ona Chórowi Kościelnemu  
im. Św. Cecylii, KS „1920 Mosina”, szkołom. Powiadomiła również, że Urząd Miejski  
w Mosinie ma dosyć ożywione kontakty z Gminą Seelze. Natomiast z Gminą Bunschoten nie 
znajdują się one na tym poziomie, gdyż władze wyżej wymienionej gminy są obecnie bardziej 
zainteresowane wymianą tylko jakichś doświadczeń związanych z przystąpieniem Polski  
do Unii Europejskiej. Poinformowała też, że przez Urząd Miejski w Mosinie został 
przygotowany projekt Szkoły Podstawowej w Krośnie do funduszy strukturalnych. Do końca 
jeszcze nie wiadomo, czy Gmina Mosina nie otrzyma środków finansowych na ten cel,  
ale „wszystkie znaki na niebie” i wszystkie sprawozdania o tym raczej „mówią”. Stwierdziła 
przy tym, że „szum medialny”, który stale towarzyszy tym funduszom pomocowym, jest 
nieproporcjonalny do znajdujących się w ich ramach środków finansowych. W Polsce zostało 
przygotowanych w celu skorzystania z nich wiele wspaniałych projektów, a tymczasem 
nieprawdziwe okazały się informacje, że tych funduszy jest tak dużo, iż trudno będzie je 
spożytkować. Zauważyła także, że nie ma niechęci samorządów do występowania o fundusze 
strukturalne, tylko środków finansowych w nich zgromadzonych jest za mało. Zapewniła 
również, że Urząd Miejski w Mosinie będzie przygotowywał projekty i je przesyłał, ale radni 
muszą mieć świadomość, iż zawsze trzeba mieć wkład własny i najpierw pokryć 100% 
kosztów inwestycji, aby potem część środków finansowych odzyskać. Powiadomiła też,  
że jest przygotowywana koncepcja zagospodarowania „Glinianek”, mosińskiego rynku  
i targowiska miejskiego, o którym mówiła wcześniej. Podjęta również została modernizacja 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, a po jej zakończeniu zostanie w nim uruchomione Biuro 
Obsługi Interesanta, w którym będzie pracowała p. Wojciechowska i osoba odbywająca 
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służbę zastępczą. Obecnie budowany jest podjazd do Urzędu Miejskiego, dzięki któremu 
osoba niepełnosprawna będzie mogła dostać się do urzędowego holu, gdzie będzie 
znajdowało się Biuro Obsługi Interesanta. Nieopodal niego zlokalizowany zostanie pokój,  
do którego będzie schodził urzędnik, aby załatwić sprawę danej osoby niepełnosprawnej. 
Dzięki temu nie będzie potrzeby „błądzenia po labiryntach” Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Wówczas przyjęcie dokumentów będzie znajdowało się w obowiązkach kierownika Biura 
Obsługi Interesanta. Wyraziła przy tym przekonanie, że to w znacznym stopniu wpłynie  
na lepszą ocenę pracy urzędników, na którą stara się ona stale pracować. Jest to jednak bardzo 
trudne, jak „wchodzi się” w sytuacje zastane. Zapewniła też, że stara się utrzymywać kontakt 
ze społeczeństwem. W związku z tym, jeśli nie ma innych zadań, to stara się uczestniczyć  
we wszystkich zebraniach wiejskich i zebraniach mieszkańców mosińskich osiedli  
oraz stara się wspierać wszystkie inicjatywy oddolne, których przez ostatnie dwa lata nie było 
jednak dużo. Jedną z nich było, współfinansowane przez Gminę Mosina, utwardzenie dwóch 
ulic w Rogalinku, co nie zostało przeprowadzone przez inwestorów budujących w wyżej 
wymienionej wsi infrastrukturę komunalną. Udział mosińskiej gminy w tym zadaniu polegał 
na przekazaniu materiałów, a mieszkańcy wsi Rogalinek pokryli koszty robocizny. Podobna 
inicjatywa pojawiła się również na Osiedlu Nr 5 w Mosinie, gdzie „zorganizowano” osobę,  
która zaprojektuje chodnik, natomiast Gmina Mosina zobowiązała się pokryć koszty 
materiałów, ale coś to powoli „idzie”. Poinformowała także, że szczegółowe sprawozdanie  
z jej wspólnej z Radą Miejską w Mosinie pracy zostanie zamieszczone w grudniowym 
numerze „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO”. Zapewniła przy tym, że jeżeli radni życzą 
sobie, aby coś zostało w nim szczególnie podkreślone, to jest ona na to otwarta. Stwierdziła 
również, że zawsze jest niedosyt, wątpliwości i pewne determinanty określające, iż nie 
wszystko można zrealizować tak, jakby sobie tego można było życzyć, z których największą 
przeszkodą są środki finansowe. Zawsze jest też jakieś zastanowienie, czy nie można byłoby 
zrobić czegoś więcej, lepiej, inaczej. Oświadczyła także, że nie jest w pełni zadowolona  
z Urzędu Miejskiego w Mosinie, którym zarządza, ale stale pracuje nad poprawą jego 
wizerunku. Pracuje też nad poprawą pracy Straży Miejskiej w Mosinie, współpracuje także  
w tym względzie z Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie, z dyrektorami placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina i z tymi jednostkami organizacyjnymi,  
nad którymi ma ona jakąś pieczę. Stwierdziła przy tym, że nie wszyscy cenią, iż mają pracę,  
a widząc to, co dzieje się na rynku pracy, oczekiwałaby ona trochę innego stosunku. Zwróciła 
również uwagę, że żaden samorząd, rada, burmistrz nie powstaje w momencie wyborów. 
Zawsze bowiem przeszłość ciąży na pracy nowych wybranych osób na te funkcje. W związku 
z tym nikt samodzielnie nie realizuje swojego pomysłu, kierując się „czystymi”, określonymi, 
jasnymi regułami, w które „wchodzi”, zawsze będąc zależnym od tego, co wydarzyło się 
wcześniej. Stwierdziła przy tym, że zanim objęła ona stanowisko Burmistrza Gminy Mosina, 
wiele się wydarzyło, zarówno dobrego, jak i złego. Zapewniła też, że stara się to obiektywnie 
oceniać. Pewne uchwały, inwestycje realizowane przez Gminę Mosina są rzeczami dobrymi. 
Nie zawsze jednak godzi się ona z formami, które zostały wykorzystane do ich realizacji. 
Zwróciła przy tym uwagę, że cały czas mówi, iż infrastruktura komunalna powinna być 
wykonywana przez „AQUANET”, który korzysta z terenów Gminy Mosina. Jeżeli obecnie 
przygotowywane są bardzo szczegółowo materiały do rozmów z Miastem Poznaniem i spółką 
„AQUANET”, to Gmina Mosina budzi taki „lekki uśmiech politowania” u wielu osób 
znających problem, którzy mówią, że mosińska gmina „takie karty miała w ręce” i zwracają 
uwagę, aby zobaczyć, co zrobiła Gmina Suchy Las. Ma ona bowiem na swoim terenie 
wysypisko śmieci Miasta Poznania i czerpie z tego korzyści. „Odwrócenie” tej sytuacji 
obecnie czeka tę Radę Miejską w Mosinie i tego Burmistrza Gminy Mosina. Powiadomiła 
także, że grudniu br. zostaną wszczęte rozmowy na ten temat, a Radzie Miejskiej w Mosinie 
cały materiał zostanie przedstawiony, który obecnie jest bardzo szczegółowo analizowany 
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przez kancelarię prawną. Stwierdziła również, że dobrze, iż są inwestycje, ale źle, że Gmina 
Mosina jest zadłużona. Zwróciła przy tym uwagę, że ten materiał, który Rada Miejska  
w Mosinie w dniu dzisiejszym otrzymała, informuje, w których latach ile pożyczki zostało 
„skonsumowane”. Zauważyła też, że rok 2005 jest tym, w którym wystąpi już tylko spłata 
tego kredytu w wysokości około 3.700.000,00 zł. Tak więc mówiąc o tym, co się dzieje 
obecnie, Gmina Mosina kontynuuje rzeczy dobre, które już zostały rozpoczęte i będzie to 
robiła, ale ma ona też świadomość, że wiele spraw mogło zostać załatwionych inaczej. 
Stwierdziła przy tym, iż „wielu z nas udaje, że nie słyszy”, iż prawie 2.000.000,00 zł 
odzyskano długu od Miasta Puszczykowa, jakby problem ten nie istniał. To, że obecny 
samorząd mosiński zapłacił połowę należności za salę gimnastyczną w Rogalinku  
w wysokości 400.000,00 zł i zapłacił za wykup cmentarza w Czapurach jest kontynuacją 
wcześniejszych działań. Obecnie bowiem Gmina Mosina płaci długi i spłaca kredyty, 
kontynuując te rzeczy, które chce realizować. Poinformowała także, że trudno określić,  
ile będzie kosztować modernizacja Urzędu Miejskiego w Mosinie, gdyż był on „totalnie 
zapuszczony” i tak się z nim dzieje, jak z każdym starym budynkiem, w którym 
przeprowadza się remont. Wyraziła przy tym nadzieję, że już niedługo się z tym upora. 
Oświadczyła również, że boleje nad tym, iż komunalizacja, na której skorzystało wiele gmin, 
nie doprowadziła w zasadzie do przejęcia przez Gminę Mosina prawie żadnych terenów, 
przez co „cierpi” ona na brak gruntów pod inwestycje. Przypomniała też, że obecny samorząd 
mosiński doprowadził do powstania regulaminu utrzymania ładu i porządku, w związku  
z czym obecnie wystarczy go tylko egzekwować. Natomiast jak wyglądają tereny otaczające 
Gminę Mosina, to radni najlepiej o tym wiedzą. Zauważyła także, że we współpracy z Radą 
Miejską w Mosinie i z urzędnikami napotyka ona na trudności. Sądziła ona bowiem, być 
może naiwnie, że otwartość, uczciwość, szeroka informacja, praca „przy otwartej kurtynie” 
stworzy dobrą płaszczyznę porozumienia i spowoduje podobne zachowania u osób ją 
otaczających, ale tak nie jest. Dużo jest bowiem partykularyzmu interesów, utwierdzania 
mieszkańców w „roszczeniowości” w stosunku do samorządu mosińskiego, a argument,  
że musi radny jakąś sprawę załatwić, gdyż w przeciwnym razie nie może liczyć na ponowny 
wybór, jej zdaniem nie powinien być używany. Często też spotyka się z obłudą, 
dwulicowością, brakiem rzeczowej dyskusji. Wiele osób wypowiada się na różne tematy nie 
poznając ich, bez analizy dokumentów i poznania istoty sprawy. Często kierują się przy tym 
przeświadczeniem o jakiejś własnej nieomylności. Dostrzega ona też w tych działaniach 
kreowanie własnego wizerunku kosztem interesu Gminy Mosina, co jest przykrym 
spostrzeżeniem. Stwierdziła również, że do wyborów „szła ona prawie sama” i nie ma 
„kumpli” oraz rodziny w Mosinie, co jest jej szczęściem, gdyż usłyszała, iż jej syn stara się  
o kontrakt lekarza rodzinnego w Mosinie. Wyjeżdża on jednak w najbliższym czasie do pracy 
za granicę. Zwróciła przy tym uwagę, że zawsze, jeżeli zacznie ona coś analizować,  
to okazuje się, iż ktoś, gdzieś ma jakieś interesy, co bardzo ją denerwuje. Zapewniła też,  
że jest ona zainteresowana zasadami pracy, o których wcześniej mówiła i według nich będzie 
działała, a przede wszystkim jest ona zainteresowana rozwojem Gminy Mosina, gdyż dzięki 
temu powstanie dobrobyt dla jej mieszkańców. Następnie podziękowała wszystkim tym, 
którzy wspomagają ją w realizacji zadań, rozumieją je, rzeczowo pracują nad meritum 
sprawy, a nie „biją piany i dzielą włos na czworo” oraz są zainteresowani podejmowaniem 
zadań „pchających do przodu” i rozwijających Gminę Mosina. Stwierdziła przy tym, że każdy 
w swoim umyśle i sercu wie, czym kieruje się i jak postępuje. Zapewniła także, że nie 
chciałaby, aby samorząd mosiński doszedł do „średniej” parlamentu RP, gdyż jej zdaniem ma 
on ambitne cele i uda się mu do końca kadencji wiele zdziałać. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, utwardzenia których ulic w Rogalinku 
dotyczyła inicjatywa oddolna mieszkańców. 
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Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że inicjatywa oddolna mieszkańców Rogalinka 
dotyczyła utwardzenia ul. Świerkowej i prawdopodobnie ul. Podgórnej. 
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska poinformowała, że w dniu dzisiejszym  
odbył się zjazd przedstawicieli członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Podczas niego jego przewodniczący Michał Chojara przedstawił informację o bieżącej 
działalności wyżej wymienionego stowarzyszenia, w tym tematykę zorganizowanych przez 
nie konferencji, posiedzenia jego komisji, wydawnictwa, współpracę z wieloma polskimi  
i zagranicznymi instytucjami mającą na celu wspieranie inicjatyw inwestycyjnych, spośród 
których wymienić należy Centrum Obsługi Inwestora. Następnie odbyły się wybory  
do Komisji Rewizyjnej, której członkiem był wcześniej były Sekretarz Gminy Mosina Piotr 
Woźniak. W ich wyniku została ona powołana w skład wyżej wymienionej komisji 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Następnie przedstawiono przedstawicielom 
członków wyżej wymienionego stowarzyszenia uchwałę dotyczącą projektu planu pracy 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na 2005 rok i po zgłoszeniu do niej uwag 
jednej osoby, została ona jednogłośnie podjęta. Powiadomiła przy tym, jakie działy obejmuje 
przyjęty plan pracy wyżej wymienionego stowarzyszenia na rok 2005. Poinformowała też,  
że następnie została podjęta jednogłośnie uchwała w sprawie budżetu Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Wielkopolski na rok 2005, który ma wynieść 541.000,00 zł. W tym punkcie 
podjęta też została uchwała podwyższająca składkę członków Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Wielkopolski. W przypadku Gminy Mosina składka ta wzrośnie z 4.053,00 zł 
rocznie do 4.316,00 zł. Powiadomiła także, że Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż komisje 
stałe wyżej wymienionego stowarzyszenia: Komisja do Opiniowania Projektów Aktów 
Legislacyjnych Dotyczących Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Komisja Rolnictwa  
i Obszarów Wiejskich nie działają w sposób oczekiwany i bezzasadne jest ich utrzymywanie. 
W związku z tym złożyła ona wniosek o likwidację tychże komisji i jednogłośnie uchwałą te 
komisje zostały zlikwidowane, a ich członkowie zostaną „rozparcelowani” po innych 
komisjach stałych Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Poinformowała również, 
że gośćmi zjazdu przedstawicieli członków wyżej wymienionego stowarzyszenia byli między 
innymi: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, nowy Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawiciel posła na Sejm RP Stanisława 
Kalemby. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła się o wyjaśnienie, co ma Gmina Mosina  
z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.  
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska powiadomiła, że ona uczestniczyła już  
w dwóch konferencjach tematycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Gmin  
i Powiatów Wielkopolski, z których Gmina Mosina ma już konkretne korzyści. Należy  
do nich kontakt z firmą brokerską, dzięki któremu, jej zdaniem, za te same środki finansowe 
co dotychczas, uzyskana zostanie przez mosińską gminę wyższa jakość usług 
ubezpieczeniowych i lepsze warunki lub zostanie jej złożona ta sama oferta przy obniżeniu 
kosztów ubezpieczenia. To jest dla niej konkretny, wymierny zysk ze współpracy  
ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wyraziła też przekonanie, że także  
z konferencji dotyczącej nowoczesnego urzędu i zarządzania zasobami ludzkimi Gmina 
Mosina osiągnie korzyści, jednak dopiero jak będą konkrety, to o nich poinformuje.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, o jakich ubezpieczeniach jest mowa. 
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska poinformowała, że mowa jest  
o ubezpieczeniach wszystkiego, gdyż ma to być oferta całościowa. Stwierdziła przy tym,  
że jest to zrozumiałe, iż jeśli oferta będzie szeroka i będzie przetarg, to są „czyste reguły gry”. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, czy ubezpieczenia te dotyczyć będą 
również nieszczęśliwych wypadków, czy wypadków losowych. 
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Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska powiadomiła, że nie chodzi o tego rodzaju 
ubezpieczenia. Jeśli bowiem chodzi o ubezpieczenia uczniowskie, to pozostaje to w gestii 
danej szkoły, gdyż to rodzice je opłacają i to są ich decyzje. Natomiast ubezpieczenia,  
o których ona mówiła, dotyczą wszystkiego tego, co pozostaje w kompetencji gminy, a więc 
majątku i wyposażenia. 
 
do punktu 16. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że XXXIV sesję Rady 
Miejskiej w Mosinie planuje zorganizować w dniu 30 grudnia br. o godz. 16.00. 
Zaproponował też, aby zmienić datę dwóch spotkań przewidzianych na dzień 6 grudnia br.  
W związku z tym spotkanie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 
odbyłoby się w poniedziałek 29 listopada br. o godz. 17.30 i zostałoby ono poświęcone 
kwestiom związanym z budżetem Gminy Mosina na rok 2005. Zwrócił się także z prośbą  
do Komisji Budżetu i Finansów, aby zmieniła termin swojego posiedzenia na 2 grudnia br.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że musi on w tej 
sprawie porozmawiać ze wszystkimi członkami wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie, a ponieważ w dniu dzisiejszym nie ma obecnych wszystkich spośród 
nich, nie może udzielić odpowiedzi. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że w sprawę związaną  
ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Mosinie dotyczącym ONW zaangażowali się posłowie: 
Stanisław Kalemba oraz na wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej – Romuald Eichler. 
Zaangażowanie to polega na dzień dzisiejszy na tym, że poseł Romuald Eichler wysłał pismo 
do Ministra Wojciecha Olejniczaka, w którym zawarł pismo skierowane do niego przez radną 
Małgorzatę Twardowską, a poseł Stanisław Kalemba i poseł Andrzej Aumiller złożyli 
stosowne interpelację do Marszałka Sejmu RP.  
Powiadomił też, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż w Radzie Miejskiej w Mosinie 
powstał klub radnych „Praworządna Gmina”, który składa się z trzech członków: radnego 
Zygmunta Niemczewskiego, radnej Małgorzaty Twardowskiej oraz radnego Marka Klemensa 
jako przewodniczącego wyżej wymienionego klubu. 
Pismo w tej sprawie z dnia 18.11.2004 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przypomniał także, że w materiałach na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Mosinie przekazał 
radnym informację firmy „SAGA Brokers - Dom Brokerski” oraz Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych „CONCORDIA-WIELKOPOLSKA” proponującą radnym ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej. Zwrócił się przy tym do radnych o zapoznanie się z tą 
propozycją, a jeśliby któryś z nich chciał w tej sprawie uzyskać szersze informacje, to będą 
one dostępne w Biurze Rady Miejskiej. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował,  
że w dniu dzisiejszym na ręce Burmistrz Zofii Springer wpłynęło pismo z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2004 r. o przyczynach wykreślenia terenów 
wiejskich Gminy Mosina z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Jest to 
odpowiedź na stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie, które Wojewoda Wielkopolski zawarł 
w swoim piśmie skierowanym do Ministra Wojciecha Olejniczaka. Omówił przy tym wyżej 
wymienione pismo, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła żal, że pismo to nie dotarło do Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. W związku z tym zwróciła się z prośbą o jego dostarczenie. 
Zapewniła przy tym, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie poświęci 
tej sprawie odrębne swoje posiedzenie.  
Redaktor Naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak powiadomił,  
że zespół redakcyjny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” składa się z przeszło  
20 współpracowników. Zaprosił przy tym do współpracy również radnych. Łamy wyżej 



 32

wymienionej gazety są bowiem otwarte dla wszystkich mieszkańców, w tym również  
dla nich. Poinformował też, że w listopadowym numerze „MERKURIUSZA 
MOSIŃSKIEGO”, z okazji osiągnięcia półmetka kadencji, ukaże się informacja kto  
z radnych należy do jakiej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie i tym podobne 
informacje. Natomiast w grudniu br. „MERKURIUSZ MOSIŃSKI” zwróci się do losowo 
wybranych mieszkańców poszczególnych okręgów wyborczych z prośbą o wypowiedzi  
na temat radnych Rady Miejskiej w Mosinie. Powiadomił przy tym, że zapowiada to po to, 
aby nie został posądzony o jakieś manipulacje. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że od trzech 
tygodni Komisja Budżetu i Finansów zajmuje się wydatkami Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie w zasadzie 
zaczęła swoje działania od ryczałtu samochodowego, przy czym początkowo nie wiedziała 
ona, czy trzeba go zwiększyć, czy zmniejszyć. Okazało się, że w ciągu roku wynosi on około 
3.000,00 zł, miesięcznie - 235,00 zł i w tej sprawie zdania poszczególnych członków Komisji 
Budżetu i Finansów były podzielone. W dalszym ciągu pracy wyżej wymieniona komisja 
stała Rady Miejskiej w Mosinie dowiedziała się, że oprócz ryczałtu, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie korzysta z delegacji, których koszt do września br. wyniósł 8.000,00 zł. 
Następnie Komisja Budżetu i Finansów dowiedziała się o telefonie komórkowym  
i rachunkach za niego. Tak więc podsumowując tylko te trzy rzeczy, kwota wyniosła 
12.000,00 zł do września br. Gdyby to wszystko jakoś uśrednić, to można policzyć,  
że w ciągu roku kwota ta wyniosłaby około 16.000,00 zł. W związku z tym Komisja Budżetu 
i Finansów zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława 
Pniewskiego o wyjaśnienie, dlaczego wydatki te są tak duże. Wówczas wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie dowiedziała się, że oprócz wcześniej wymienionych 
wydatków, są jeszcze inne, gdyż Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław 
Pniewski korzysta z laptopa, zaprenumerowanych gazet i pobiera nauki w ramach 
seminarium, czy studium podyplomowego, które również ma opłacane. Komisja Budżetu  
i Finansów nie dowiedziała się, jaki jest koszt tych gazet i seminarium. Wyraził przy tym 
przekonanie, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie uzyska jeszcze  
tę wiedzę. Powiadomił też, że w tej sprawie Komisji Budżetu i Finansów nie udało się podjąć 
żadnych wniosków, gdyż w zasadzie na wszystkie te rzeczy wyraża zgodę Burmistrz Gminy 
Mosina i wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie ma na to wpływu. 
Stwierdził przy tym, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski 
zasugerował nawet, iż on tak wysokiego abonamentu telefonicznego nie chce, ale skoro 
Burmistrz Zofia Springer mu go daje, to dlaczego nie ma go wziąć. W związku z tym 
Komisja Budżetu i Finansów musi przemyśleć, czy w ogóle jakieś wnioski w tej sprawie 
podjąć. Jeżeli bowiem znajduje się to tylko i wyłącznie w gestii Burmistrz Zofii Springer,  
to Rada Miejska w Mosinie nie ma na to żadnego wpływu i może się jedynie przy okazji 
absolutorium, czy budżetu zapytać o te delegacje, które praktycznie radni biorą, ale ich nie 
rozliczają, a Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski kwotę 
przeznaczoną na ten cel w roku 2004 prawie całą wykorzystał. Tymczasem Burmistrz Zofia 
Springer w roku 2005 proponuje, aby kwota ta o 2000,00 zł była wyższa. Wyraził także 
przekonanie, że trzeba na to zwracać uwagę, czy to ma naprawdę służyć radnym,  
czy Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie. Stwierdził również, że sprawę tej nauki 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rozwiąże, gdyż obiecał, iż zajmie się wyjaśnieniem,  
czy „to prawnie się zgadza”, ponieważ Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie nie jest 
pracownikiem Urzędu Miejskiego. Wyraził przy tym przypuszczenie, że „to pewnie prawnie 
będzie się zgadzać”, ale członkowie Komisji Budżetu i Finansów wypowiadali różne opinie, 
np. dlaczego szkolić Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, a nie jego zastępcę,  
czy kogoś innego. Tak więc wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie ma  
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z tym dużo problemów. Do tej pory tym zagadnieniom poświęciła ona częściowo trzy swoje 
posiedzenia i na pewno będzie ona „ten problem drążyć dalej”. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że Burmistrz Gminy Mosina nie podpisuje 
delegacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie, tylko je rozlicza. Powiadomiła też, 
że to Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie jej podpisuje delegacje. Poinformowała 
także, że abonament telefoniczny przy telefonie komórkowym jest stałą opłatą i wynosi ona 
50-60 zł, a nie 200 zł. Poza tym posiadanie telefonu komórkowego przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie jest niejako zastaną przez nią sytuacją. Zwróciła także uwagę,  
że przyznanie ryczałtu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie zostało przegłosowane 
przez Radę Miejską w wysokości 300 km. Powiadomiła przy tym, że ona ma również ryczałt 
w tej samej wysokości, a jakie są zadania przypisane do poszczególnych funkcji można 
porównać. Poinformowała również, że sprawa prenumeraty gazet dla Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie jest także sytuacją przez nią zastaną. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że wszystko to, o czym obecnie 
jest mowa, na dzień dzisiejszy jest zapisane w uchwale Rady Miejskiej w Mosinie, 
szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z wyjazdami, czy kilometrówką. Stwierdził przy 
tym, że jeżeli Rada Miejska w Mosinie uzna, iż podejmowane przez niego działania powinny 
wyglądać inaczej, powinny być realizowane tylko i wyłącznie w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie oraz na innych zasadach wskazanych przez Radę Miejską, to nie widzi on 
przeciwwskazań. Wyraził też przekonanie, że tym działaniem bez odpowiedniego 
sprawdzenia, bez umocowania prawnego do końca, Komisja Budżetu i Finansów podważa 
wiarygodność osób, które te wszystkie sprawy rozliczają. To nie jest bowiem tak, że jest to 
tylko i wyłącznie kwestia związana z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie. Rada 
Miejska i prawo upoważniło bowiem pewne osoby do rozliczania tego rodzaju spraw.  
W związku z tym byłby on zobowiązany, gdyby Komisja Budżetu i Finansów zasięgnęła 
właściwej opinii prawnej. Oświadczył przy tym, że wiadomo mu, iż ostatnio, zwłaszcza  
w związku ze sprawą przeznaczenia ultrasonografu, określone osoby mają do niego poważne 
pretensje, ale nie chciałby jednak, aby Rada Miejska w Mosinie robiła z tego „jakiś teatr”,  
a szczególnie radna Małgorzata Twardowska, „co widać na załączonym obrazku”. Są to 
bowiem pewne działania i obowiązki. W związku z tym zaapelował do radnych,  
aby traktowali siebie poważnie, jak również Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Wezwał także radnych, jeżeli mają oni problemy z akceptacją pewnych jego działań,  
aby powiedzieli o tym, a nie stosowali tematów zastępczych, które mogą być bardzo 
populistycznie dobrze wykorzystywane. Wyraził przy tym przekonanie, że to nie jest dobry 
kierunek pracy szczególnie Komisji Budżetu i Finansów. Od trzech posiedzeń bowiem wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zajmuje się sprawami, o których mówił 
jej przewodniczący. Tymczasem ma ona dużo zadań, które mogłaby zrealizować. Jego 
zdaniem gdyby była sytuacja spokojnej, rzeczowej rozmowy na pierwszym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów, to obecnie byłoby już po tym temacie. 
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła się o wyjaśnienie sprawy uczęszczania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego na zajęcia  
do szkoły. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że nie uczęszcza na zajęcia  
do szkoły. Natomiast jest on uczestnikiem seminarium prawnego, organizowanego przez 
Polską Akademię Nauk, które odbywa się w Warszawie. Powiadomił też, że jest to już 
dziewiąta edycja tego seminarium. Polega ono na przekazywaniu wiedzy przez autorytety 
prawne związane z nauką i codziennością działania samorządu. Stwierdził przy tym,  
że szczegółowe informacje na ten temat może przedstawić w grudniu br., jeżeli radnych to 
interesuje. Zapewnił także, że zanim uzyskał zgodę na uczestniczenie w tym seminarium, 
bardzo dokładnie sprawdził, iż uczestniczyło w nim i nadal uczestniczy bardzo wielu 
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przewodniczących rad gmin. W związku z tym jego zdaniem sprawa jest bardzo ważna  
dla codziennego funkcjonowania samorządu mosińskiego, ponieważ stara się on wiedzę, 
którą zdobywa w różnych możliwościach i okolicznościach, zastosować w praktyce,  
jak również przekazywać Radzie Miejskiej w Mosinie w miarę możliwości i posiadanych 
materiałów.  
Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się o wyjaśnienie, jakie są koszty z tego tytułu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że nie umie odpowiedzieć na to 
pytanie, ale jeżeli radni sobie tego życzą, to taką informację im przekaże. 
Radny Marek Klemens poinformował, że nie chciałby, aby Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie Przemysław Pniewski tak krytycznie oceniał pracę Komisji Budżetu i Finansów. 
Wyraził przy tym przekonanie, że dość jasno się wyraził, iż wyżej wymieniona komisja stała 
Rady Miejskiej w Mosinie trzy swoje posiedzenia w części tylko poświęciła przedmiotowej 
sprawie, ponieważ na pierwszym z nich wiedziała ona tylko o ryczałcie, na drugim  
– o delegacjach, telefonie komórkowym i ryczałcie, a na trzecim dowiedziała się ona jeszcze 
o seminarium i czasopismach. Stwierdził też, że nie wiadomo o czym Komisja Budżetu  
i Finansów dowie się na czwartym swoim posiedzeniu i dlatego ta sprawa tak długo  
„się ciągnie”.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że jego sugestia polegała na tym,  
iż można było go od razu zaprosić na pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
poświęcone „tej sprawie”, poprosić o informacje. Wyraził przy tym przekonanie, że wówczas 
rozmowa odbyłaby się raz i skończyłaby się sprawa. Zapewnił też, że jest do dyspozycji  
i jeżeli Komisja Budżetu i Finansów ma jeszcze jakieś wątpliwości, to może on jeszcze raz to 
wszystko jej wyjaśnić. Jeżeli otrzyma on przy tym informację wcześniejszą, to przygotuje 
wszystkie stosowne informacje. Jego zdaniem w ten sposób „cały ten krąg się zamknie”  
i sprawa zostanie zakończona. Wyraził przy tym przekonanie, że na tym zapewne rzecz 
polega, iż Komisja Budżetu i Finansów chce wszystko wiedzieć i ocenić, a jest to w jej 
możliwościach. Zwrócił się także z prośbą, aby w tych działaniach nie przekraczać 
obowiązków i zadań przekazanych wyżej wymienionej komisji stałej przez Radę Miejską  
w Mosinie.  
Radny Marek Klemens zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysława Pniewskiego, aby był dokładny, ponieważ z  powodu choroby nie przyszedł on 
na drugie posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów poświęcone przedmiotowej sprawie.  
W związku z tym wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie mogła 
wyjaśnić z jego udziałem pewnych kwestii, a Komisja Budżetu i Finansów zaocznie nie 
chciała niczego podejmować. Dopiero więc na trzecim posiedzeniu wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie pewne kwestie jej się dalej wyjaśniły. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził nadzieję, że na czwartym posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów wyjaśnione zostanie wszystko i do końca. 
Radny Zygmunt Niemczewski zapewnił, że docenia dokształcanie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie. Nie rozumie on tylko jednej rzeczy: przewodniczący obrad podjął się 
takiego przedsięwzięcia i nie wie, ile ono kosztuje. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że on nie podpisywał i nie 
otrzymywał faktury za to. Zapewnił przy tym, że sprawdzi to i przekaże Radzie Miejskiej  
w Mosinie informację na ten temat. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że w swoim wystąpieniu przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski „wywołał” jej nazwisko, jakby specjalnie, czy oczekując jakiejś 
riposty. Stwierdziła przy tym, że sprawa ultrasonografu „wypłynęła”, po tym gdy Komisja 
Budżetu i Finansów próbowała „podjeść” do „tego” właśnie tematu. Wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zapraszała Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Mosinie Przemysława Pniewskiego na swoje posiedzenia, a tymczasem on się na nich nie 



 35

zjawiał. W związku z tym Komisja Budżetu i Finansów trzy razy „podchodziła do tego 
tematu”, a ostrożność wyżej wymienionej komisji stałej polegała na tym, że nie chciała ona 
bez obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego 
dokonywać analizy jego delegacji, gdyż być może są one istotne i ważne. Nie może więc 
Komisja Budżetu i Finansów „patrzeć” tylko i wyłącznie na wydawane środki finansowe  
bez uzasadnienia, a o takie prosiła wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie przewodniczącego obrad Przemysława Pniewskiego. Gdy przyszedł on  
na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, tłumaczył się tak samo, jak to słyszała w dniu 
dzisiejszym Rada Miejska w Mosinie. Poinformowała też, że Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa nie zgłębiała tematu podatków. Przypomniała przy tym, że na wcześniejszym 
spotkaniu przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie „podnosiła wtedy” 
sprawę, kiedy Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa będzie rozpatrywać temat podatków. 
Usłyszała wówczas, że nie ma jeszcze określonych stawek podatkowych, w związku z czym 
ten temat nie będzie analizowany. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbyła swoje 
posiedzenie w dniu 15 listopada br. i wówczas wchodzący w jej skład Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski „rzucił hasło”: kiedy wyżej wymieniona komisja 
stała ma czas, aby spotkać się i czy chce nad tymi podatkami dyskutować. Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wyraziła taką wolę i chciała podjąć temat, ale od Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego usłyszała wtedy, że może się ona 
spotkać wyłącznie na pół godziny w dniu 22 listopada br., kiedy to odbędzie się szkolenie 
radnych przez wykładowcę z WOKiSS-u. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie próbowała się zorganizować, ale nie było wówczas wszystkich jej członków. 
Wyraziła także przekonanie, że jako Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa ma prawo wiedzieć, kto z członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie nie przyjdzie na jej posiedzenie. Jej zdaniem Rada Miejska w Mosinie 
powinna wypracować, aby osoby takie do Biura Rady Miejskiej kierowały informację  
o swojej nieobecności. Jeżeli bowiem Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa ma 
zaproszonych wielu gości, to jest wielkim nietaktem, aby zebrała się ona w składzie 
czteroosobowym i czekała na jednego z pozostałych członków wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie, potem dowiadując się, że on został usprawiedliwiony. W ten 
sposób nie szanuje się zaproszonych gości. Dlatego ubolewała ona, że Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa nie miała technicznej możliwości spotkania się, gdyż części 
członków wyżej wymienionej komisji stałej nie „pasował” termin odbycia tego posiedzenia 
22 listopada br. o godz. 15.00. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jak radni słyszeli, to nie była jego 
wina, iż nie odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie 
podatków. Zwrócił się też z prośbą do wszystkich radnych, aby starali się w miarę swoich 
możliwości, jeżeli będą wiedzieli wcześniej, informować o swoich nieobecnościach  
na posiedzeniach zarówno Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jak i pozostałych 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
powiadomiła, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 4 listopada br. spotkała się 
na uroczystości podsumowującej konkurs „Zielona Gmina”, na której gościła Burmistrz Zofię 
Springer, czym podniosła ona rangę zwycięzców tego konkursu. Podziękowała przy tym 
Bogusławowi Baraniakowi z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za pomoc 
w przygotowaniu tej uroczystości. Poinformowała też o sprawach, którymi zajmowała się 
wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu  
15 listopada 2004 r. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć zwrócił uwagę, że Komisja Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa szczegółowo bada problem oddziaływania firmy „IDMAR”  
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na środowisko i kwestie zawarte w skardze na działalność wyżej wymienionego 
przedsiębiorstwa. Z kolei Komisja Rewizyjna zajmuje się ściśle pracą Urzędu Miejskiego  
w Mosinie nad tym problemem i „ścieżką” jego załatwiania. Natomiast tło problemu  
– oddziaływanie firmy „IDMAR” znajduje się „poza” wyżej wymienioną komisją stałą Rady 
Miejskiej w Mosinie, ponieważ ze statutu i z zasady Komisja Rewizyjna śledzi i analizuje 
pracę organu samorządowego, jakim jest Burmistrz Zofia Springer reprezentująca Urząd 
Miejski w Mosinie. Dlatego też wyżej wymieniona komisja stała tak szczegółowo „nie 
wchodziła” w zakres oddziaływania firmy „IDMAR” na środowisko, aczkolwiek też 
przeczytał on artykuł zawarty w dzisiejszym numerze „GAZETY POZNAŃSKIEJ”, zgodnie 
z którym zostały wstrzymane wszystkie prace inwestycyjne tego przedsiębiorstwa,  
gdyż dopatrzono się nieprawidłowości natury prawnej. W związku z tym artykuł ten jakby  
w części potwierdza słuszność skargi złożonej przez Jacka Kałka i grupę innych osób. Pewne 
więc fakty jakby potwierdzają słuszność działania Jacka Kałka, w związku z tym problem 
istnieje i wcześniej, czy później musi to zostać rozstrzygnięte w zakresie natury prawnej,  
jak i oddziaływania firmy „IDMAR” na środowisko, ponieważ przedsiębiorstwo to 
funkcjonuje na terenie Gminy Mosina, a samorząd mosiński, będący jego gospodarzem, 
powinien ze szczególną starannością „przyjrzeć się” temu problemowi.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Poznaniu w dniu 12 października br. zakończył kontrolę działalności firmy „IDMAR”, 
podjętą na podstawie materiałów przesłanych przez Urząd Miejski w Mosinie i Jacka Kałka. 
Zwróciła przy tym uwagę, że Jacek Kałek pisał o katastrofie ekologicznej, skażeniu 
środowiska na skalę przemysłową i o katastrofie budowlanej. Natomiast w protokole  
z przeprowadzonej przez WIOŚ w Poznaniu kontroli znajduje się zapis, według którego  
w wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń dotyczących braku pozwolenia  
na wytwarzanie odpadów i aktualnego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów  
do powietrza, ukarano podczas kontroli p. Łukasza Idkowiaka grzywną w drodze mandatu 
karnego. Kontrolującej jednostce wydano zarządzenia pokontrolne z określeniem terminu 
realizacji stwierdzonych uchybień. W zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących 
wyeliminowaniu wskazanych naruszeń, zakład jest zobowiązany poinformować WIOŚ  
w Poznaniu do 31 stycznia 2005 r. Ponadto w wyniku stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowości, WIOŚ w Poznaniu wystąpił do: Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z informacją o tym, jak jest użytkowana hala, Wydziału Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu również, żeby sprawdził eksploatowane instalacje i do Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Oświadczyła też, że zgadza się, iż do tej sprawy starannie 
powinien „podejść” Burmistrz Gminy Mosina. Zwróciła przy tym uwagę, że wszystkie te 
zadania kierowane są do jednostek, które ustawowo są zobowiązane do przeprowadzania 
kontroli, czyli do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stwierdziła także, że na argumenty, 
które przytoczyła na początku, zostały takie zalecenia zredagowane w stosunku do firmy  
p. Idkowiaka. W związku z tym nie opiera się ona na wiadomościach gazetowych  
i manipulacjach informacji, tylko na protokole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Danuta 
Białas przedstawiła, czym zajmowała się Komisji Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej na swoim ostatnim posiedzeniu w listopadzie br. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Żak poinformował o sprawach 
będących przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na jej posiedzeniu w dniu 
15 listopada br. 
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Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
przedstawił, czym zajmowała się Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na swoim 
ostatnim posiedzeniu w listopadzie br. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna  
Sakwa-Jakubowska powiadomiła o sprawach będących przedmiotem obrad Komisji Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej na jej posiedzeniu w dniu 24 listopada br. 
Zastępca Przewodniczącej Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
Krzysztof Rembowski przedstawił, czym zajmowała się Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim ostatnim posiedzeniu w listopadzie br. 
Radna Danuta Białas zauważyła, że 15 grudnia br., kiedy to miałoby się odbyć posiedzenie 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wypada w środę. W związku z tym zwróciła się  
o wyjaśnienie, czy radnemu Marianowi Sobeckiemu odpowiada ten termin, „bo potem będzie 
zmieniał”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą do radnego Mariana 
Sobeckiego, aby w tej sprawie skontaktował się z Przewodniczącym Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Tomaszem Żakiem. 
Radny Marian Sobecki zapewnił, że robi to od roku i nie ma efektu. W związku z tym 
rezygnuje z tego. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
poinformowała, że „urodziła się” możliwość zamiany terminów posiedzeń między Komisją 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa a Komisją Edukacji, Kultury i Sportu, gdyż konsultowała to 
z całą Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa i wszyscy członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie jednogłośnie wyrazili taką wolę i chęć. Wówczas 
zgłosiła to ona na którymś spotkaniu, ale ta zmiana nie nastąpiła. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, co wobec tego radni 
proponują, gdyż on pomału przestaje rozumieć tę sytuację. Stwierdził przy tym, że te terminy 
były już trzykrotnie zmieniane i okazuje się, iż trzeba będzie je zmienić po raz czwarty. 
Powiadomił też, że terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 
każdorazowo są omawiane na spotkaniach ich przewodniczących w pierwszy poniedziałek 
miesiąca. Tym razem takie spotkanie odbędzie się w ostatni poniedziałek miesiąca, aby radni 
mieli więcej czasu na projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i święta. Stwierdził przy 
tym, że oczekuje on wtedy od przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 
podania terminów posiedzeń tychże komisji, gdyż oni to regulują i nikt inny. Były pewne 
propozycje, które zostały przyjęte przez Radę Miejską w Mosinie, jeżeli więc radni chcą 
cokolwiek zmieniać, to nie ma żadnych przeszkód, aby tego dokonać. 
Redaktor Naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak wyraził żal,  
że dokonywane są zmiany w terminarzu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie, ponieważ „MERKURIUSZ MOSIŃSKI” informuje społeczeństwo, kiedy  
odbędą się te posiedzenia na przyszły miesiąc. Zwrócił się przy tym z prośbą o takie 
zadziałanie, żeby mógł on jeszcze w najbliższy poniedziałek wprowadzić pewne poprawki  
do tej informacji. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że dlatego mówi on, iż zmiany  
w terminach posiedzeń komisji stałych powinny być dokonywane z wyprzedzeniem. Wyraził 
przy tym nadzieję, że takie informacje do społeczności Gminy Mosina będą szczegółowo 
docierały. Zauważył też, że Rada Miejska w Mosinie „wykonała” duży wysiłek,  
aby zaplanować swoją pracę na cały rok 2004, w niektórych przypadkach zostały jednak 
dokonane pewne zmiany. Wyraził przy tym nadzieję, że przewodniczący komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2005 przedstawią takie propozycje terminów posiedzeń 
tychże komisji, że wszystkim będą one „pasować” i w związku z tym nie będą zmieniane. 
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do punktu 17. – Zapytania i wnioski radnych. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że radna Krystyna  

Sakwa-Jakubowska złożyła „rozległy” wniosek dotyczący problemu pracy Wydziału 
Drogowego Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, ale w połączeniu z Urzędem Miejskim 
w Mosinie. Z kolei radny Jacek Bąkowski złożył wniosek dotyczący skrzyżowania ul. Szosy 
Poznańskiej i ul. Poniatowskiego oraz współpracy Gminy Mosina z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. Zapewnił przy tym, że na oba wnioski zostanie udzielona wyczerpująca 
odpowiedź na piśmie. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska oświadczyła, że nie potrzebuje odpowiedzi pisemnej. 
Przypomniała przy tym, że na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego, na której byli obecni przedstawiciele Powiatu Poznańskiego, mówiła ona  
o ul. Głównej w Pecnej. Stwierdziła też, że obecnie „cała” woda „stoi” na wyżej wymienionej 
ulicy, a radny Rady Powiatu Poznańskiego Jan Kałuziński mówił na tym posiedzeniu,  
iż dzieje się tak z winy mieszkańców. Z kolei Wicestarosta Poznański informował, że Powiat 
Poznański nie ma na ten cel środków finansowych. Oświadczyła przy tym, że ona się na tym 
nie zna. W związku z tym zwróciła się o zajęcie się tą sprawą przez osoby, które się na tym 
znają, gdyż tamtędy chodzą dzieci do szkoły. Kierowcy przy tym nie respektują potrzeby 
ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że to potwierdza, iż do sprawy należy 
„podejść” nawet z rozeznaniem. Oświadczył przy tym, że osobiście woli, aby w tej sprawie 
powstał dokument, gdyż wówczas będzie mu łatwiej jakby reagować na sposób załatwienia 
problemu. Powiadomił też, że radny Marian Sobecki złożył wniosek dotyczący kabla 
energetycznego i sposobu parkowania przy sklepach znajdujących się przy ul. Farbiarskiej  
w Mosinie, który jest uciążliwy dla pieszych. Stwierdził przy tym, że ten drugi problem jest 
spowodowany dość wąskim chodnikiem, który został „podyktowany” powierzchnią,  
gdyż dla potrzeb projektu nie można było jej „wygospodarować” więcej oraz najazdem  
z prawej strony. Wyraził także przekonanie, że w którymś momencie „dojrzeje” problem, 
tylko pozostaje kwestia sposobu zabezpieczenia, gdyż niektórzy kierowcy parkują tam  
z dużym wyczuciem. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że należałoby zrobić próg. 
Radny Marian Sobecki poinformował, że to właśnie zaproponował, gdyż jego samochód jest 
bardzo długi i „spokojnie” mieści się w zatoce parkingowej przy ul. Farbiarskiej w Mosinie. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zauważył, że wtedy jest taka sytuacja, iż nie każdy 
samochód się mieści i przestaje na skrajnych miejscach w jezdni. Zapewnił przy tym, że jest 
to temat rozpoznawany i zostanie rozwiązany. 
Radny Marian Sobecki przypomniał, że Burmistrz Zofia Springer w swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na to, jak dużo dzieje się w szkołach. Stwierdził przy tym, że praktycznie jest 
to dostrzegalne „gołym okiem”, a dyrektorzy szkół swoją gospodarką bardzo dobrze  
zajmują się. Zwrócił też uwagę na organizowanie różnych imprez kulturalnych, 
rozrywkowych i innych, ale nie sportowych, czemu, jego zdaniem, władze oświatowe  
i gminne powinny bardziej przyglądać się. Stwierdził także, że jest ich bardzo wiele. Wyraził 
przy tym przekonanie, że połowa z nich lub trochę więcej jest organizowana dla celów 
statystycznych i ich uczestnicy wychodzą z nich „z niesmakiem”. Powiadomił również,  
że zwracali mu uwagę nauczyciele, iż są imprezy, w których dzieci biorą spontaniczny udział 
i angażują się w nie, a praktycznie nawet cukierka nie dostaną. Stwierdził przy tym, że należy 
docenić wkład pracy dzieci i wkład ich opiekunów, gdyż spontaniczność, ambicje kiedyś 
wygasną i nie będzie z tego nic. Dlatego jego zdaniem powinno się bardziej przyglądać,  
czy dana impreza ma spełniać rolę wychowawczą, czy też ma być „imprezą dla imprezy”. 
Przykład tego, jak się to odbywa, jest „z innej troszeczkę beczki”. Przypomniał też, że Szkoła 
Podstawowa w Krosinku, należy, po „ciężkim” egzaminie, do wielkopolskiej sieci szkół 
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promujących zdrowie. Stwierdził przy tym, że „ręce opadają” w związku ze sposobem i tym, 
co zostało przekazane wyżej wymienionej szkole za dwuletni wkład pracy nauczycieli  
i uczniów, żeby to kontynuować. Oświadczył także, że jemu byłoby wstyd na miejscu 
Kuratora Oświaty, żeby podpisać coś takiego.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że to nie jest miejsce  
na krytykowanie Kuratora Oświaty. W związku z tym, że jeżeli radny Marian Sobecki ma 
sprawę do Kuratora Oświaty, może zwrócić się do niego osobiście. 
Radny Marian Sobecki stwierdził, że on tylko mówi o oświacie, iż Szkoła Podstawowa  
w Krosinku otrzymała pismo jakby o tym, co jest bardzo ważną rolą wychowawczą w szkole. 
Zaprezentował przy tym Radzie Miejskiej w Mosinie przedmiotowe pismo. Oświadczył 
także, że z tej sesji Rady Miejskiej w Mosinie wyjdzie z ogromnym niesmakiem i jak sądzi, 
niektórzy z kolegów również. Mówiąc bowiem po poznańsku „ktoś gra głupa”. Nie rozumie 
on bowiem, jak może ktoś nie wiedzieć, kto wykłada na uczelni, której adres może też jest 
nieznany, ile płaci się za szkołę, gdyż ktoś podpisuje fakturę. Stwierdził również, że mówi się 
radnym, prosi się ich, aby byli uczciwi, szczerzy, prawdomówni. Oświadczył przy tym, że on 
czuje się w tym momencie manipulowany. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że nie wiadomo mu, w którym 
miejscu. Zwrócił przy tym uwagę, że nie podpisywał tej faktury i w związku z tym nie zna tej 
kwoty. Przypomniał też, że mówił już, iż organizatorem tego jest Instytut Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk i jest to seminarium prawno-samorządowe. Stwierdził przy tym,  
że z pamięci może podać nazwisko prof. Izdebskiego, natomiast pozostałych wykładowców 
nie pamięta, ponieważ zajęcia odbywają się z bardzo wielu osobami, specjalistami w różnych 
wąskich dziedzinach. Ostatnio np. odbyła się bardzo interesująca dyskusja z sędzią 
Naczelnego Sądu Administracyjnego dwojga nazwisk, których jednak nie pamięta.  
W związku z tym zwrócił się z prośbą o zachowanie umiaru, kultury i spokoju, gdyż to nie 
jest kwestia taka, że „gdzieś coś ktoś komuś itd.”. W Urzędzie Miejskim w Mosinie  
znajdują się bowiem na to dokumenty. Jeżeli więc radny Marian Sobecki jest zainteresowany, 
to może w dniu jutrzejszym o godz. 7.05 poprosić Burmistrz Zofię Springer, żeby służby 
finansowe mu ten dokument udostępniły. Tak więc nie ma żadnych problemów, jest tylko 
kwestia chęci i trochę kultury, gdyż można różne rzeczy wykrzykiwać, jeżeli nie ma się w tej 
sprawie wiedzy, a jest ona dostępna i w każdej chwili możliwa do sprawdzenia. Także jego 
zdaniem komentarze i działania tego typu nie do końca są na miejscu. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się z prośbą, aby we wsi Żabinko została wreszcie wyrównana 
droga i przywrócona do „normalności”, ponieważ obecnie nią się nie da nie tylko przejść,  
ale i przejechać czymkolwiek. Dzieci bowiem idą do szkoły przez 1,5 km dochodząc do szosy 
Żabinko-Mosina, w związku z czym jest to ogromnym problemem.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy w związku z „rodzącym się” 
tematem dotyczącym „Fair Play” Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski ma coś  
do dodania.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że nie bardzo wiadomo mu, jak ma 
rozumieć to pytanie, gdyż Gmina Mosina otrzymała certyfikat „Fair Play”. 
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zwróciła się o wyjaśnienie, czy Zastępca Burmistrza 
Bogdan Robakowski nie uważa, że skłamał mówiąc, iż certyfikat „Fair Play” został 
przyznany Gminie Mosina za rok 2004. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że certyfikat „Fair Play” został 
przyznany w edycji za rok 2004.  
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz stwierdziła, że niemożliwe jest, aby ten certyfikat został 
przyznany za rok 2004, gdyż tenże rok się jeszcze nie skończył. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że Gmina Mosina otrzymała 
certyfikat „Fair Play” w tym roku, w tej edycji, tak więc można to wyróżnienie odnieść  
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do tego roku. Stwierdził przy tym, że jeżeli radni chcą uznać, iż będzie on aktualny w roku 
2005, to jest już ich sprawa. Wyraził też przekonanie, że próbuje się tutaj „zlokalizować”  
to zbyt precyzyjnie, a jest to w 2004 r. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że w tej sprawie radni otrzymali materiał  
od p. Wiązka, w związku z czym ustosunkują się do odpowiedzi Zastępcy Burmistrza 
Bogdana Robakowskiego. Zachęciła przy tym radnych, aby skorzystali z tego materiału. 
Radna Danuta Białas oświadczyła, że nie rozumie po co tyle słów. Można przecież 
powiedzieć, że p. Wiązek przysłał materiał, który należało wypełnić, żeby przystąpić  
do edycji certyfikatu „Fair Play”. I zaznaczył on, że za rok 2003 trzeba było napisać  
o osiągnięciach, o inwestycjach, o jakichś działaniach w latach 1999-2001. Chodzi o to,  
czy radnym nie wydaje się, że ten certyfikat „Fair Play”, który Gmina Mosina otrzymała  
w roku 2003, został przyznany także za kontynuację działań z lat poprzednich. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski przypomniał, że Burmistrz Zofia Springer 
podkreślała kilkakrotnie słowo: „kontynuacja”. Zapytał przy tym, czy w którymś momencie 
tak bardzo chodzi o to, że to z „tamtych” lat było, czy z „tych”. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że obecnie dyskusja toczy się „trochę wirtualnie”. 
Oświadczyła też, że zobowiązuje się, aby na następnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie radni 
zostali dokładnie poinformowani, w jakim zakresie była kontrolowana Gmina Mosina. 
Powiadomiła przy tym, że to nie jest tylko kwestia inwestycji, gdyż jest to spotkanie  
z inwestorami. Stwierdziła także, że nie można bardzo wybiórczo traktować jakichś tematów. 
Rzeczywiście patrzy się na poprzednie lata, aby stwierdzić, ile zostało zainwestowane,  
ale jak radni „rzucą okiem” na ten dokument dotyczący kredytów, to konsekwencje tego 
spadają na obecny samorząd mosiński i radnych. Dlatego też Gmina Mosina ma obecnie 
kłopoty budżetowe – jest to konsekwencja określonych umów, działań, koncepcji. 
Poinformowała również, że odbyło się szereg spotkań z inwestorami, wykonawcami 
inwestycji, przedstawicielami przedsiębiorców, przeprowadzonych zostało szereg wizyt  
w poszczególnych miejscach. Także sprawa nie polega tylko na zredagowaniu materiału. 
Poza tym jest to III edycja „Fair Play” i nie wiadomo jej, dlaczego jej poprzednicy nie 
przystąpili do pierwszej edycji tego konkursu, przy tych wielkich osiągnięciach. Natomiast 
obecnie Gmina Mosina przystąpiła do niego po raz drugi. Stwierdziła przy tym, że pierwszy 
raz należało przystąpić do niego 3 lata temu. Zapewniła też, że posiadanie tego certyfikatu nie 
jest tylko w tym aspekcie, o jakim obecnie była mowa. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że tego wyróżnienia w Gminie Mosina 
nie było. Natomiast trafiło ono do niej za sprawą działań Burmistrz Zofii Springer i jego. 
Przypomniał przy tym, że Burmistrz Zofia Springer mówiła o kontynuacji, więc na pewno 
„znalazły się lata sprzed kadencji”, która rozpoczęła się w roku 2002, ale tej edycji nie było  
w Gminie Mosina. W związku z tym obecnie nie wie on, o co toczy się „walka”. 
Radny Krzysztof Rembowski powiadomił, że obecny był na dwóch przesłuchaniach 
dotyczących przyznania Gminie Mosina certyfikatu „Fair Play” jako przedsiębiorca. 
Stwierdził przy tym, że ocenie nie podlega tylko działalność Burmistrza Gminy Mosina  
i służb Urzędu Miejskiego w Mosinie, ale również działalność banków, jak one reagują  
na zapotrzebowanie inwestorów, jaka jest dostępność do sieci energetycznej,  
do telekomunikacji. Jest to cały zbiór informacji, jakie przesłuchujący „wyciągali”  
od inwestorów, projektantów, zakładów produkcyjnych. Tak więc oceniano wszystkie 
instytucje potrzebne do uruchomienia jakiegoś przedsięwzięcia. Tak więc nie można 
powiedzieć, że tylko tę część oceniano. Każdy mógł się spokojnie wypowiedzieć, co go 
spotkało w latach dziewięćdziesiątych, czy wcześniejszych i ostatnich oraz porównywać jaki 
jest „klimat” obecnie, a jaki był parę lat. Nie tylko bowiem zmianie ulega praca Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, ale również praca banków, urzędów skarbowych, biur projektowych, 
zakładu energetycznego. Oceniany był więc całokształt. 
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Radny Stanisław Barć stwierdził, że nie bardzo jest dla niego zrozumiała tabelka, którą radni 
otrzymali, będącą wykazem konsumpcji i spłaty kredytów w latach 1998-2005. Zwrócił się 
przy tym o wyjaśnienie tego, gdyż rata kredytu jest czymś, co się spłaca systematycznie. 
Natomiast czymś innym jest transza kredytu lub kwota kredytu. W związku z tym wyraził 
przekonanie, że opis tej tabelki jest dalece niezrozumiały. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że z lewej strony tej tabelki jest przedstawiona 
konsumpcja kredytu. Powiadomiła przy tym, że Gmina Mosina konsumowała różne kredyty 
do roku 2004. Po prawej stronie tej tabelki jest natomiast spłata kredytu i odsetek w danym 
roku. Natomiast w roku 2005 powstaje sytuacja, że Gmina Mosina nie konsumuje już 
żadnego kredytu, w związku z czym wszystko „idzie” z jej własnych środków finansowych  
i jest planowana spłata kredytu w określonej kwocie. 
Radny Stanisław Barć przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie została 
poruszona sprawa p. Wiązka oraz kwestia wydania decyzji o warunkach zabudowy.  
W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy w tym okresie czasu, który minął od tej sesji 
przedmiotowa decyzja została już wydana. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że decyzja ta nie została jeszcze 
wydana, ale została skonsultowana z Wojewodą Wielkopolskim, który potwierdził,  
iż wydanie decyzji warunkowej jest prawidłowe. W związku z tym taka decyzja zostanie  
p. Wiązkowi wydana. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że do wyznaczonego terminu 29 października br. 
zostały podjęte działania, z tym, iż wydanie takiej decyzji łączy się nie tylko z opinią 
Wojewody Wielkopolskiego, ale i z dokonaniem różnych uzgodnień. Prof. Szewczyk  
z WOKiSS-u ustosunkował się pozytywnie do zagadnienia, czy możliwe jest wydanie 
warunkowej decyzji o warunkach zabudowy, co potwierdził Wojewoda Wielkopolski.  
Tak więc wokół tego tematu cała procedura trwa. 
Radna Danuta Białas poinformowała, że na tyłach ul. Farbiarskiej w Mosinie znajduje się 
mała działka, z drugiej strony przylegająca do targowiska miejskiego i do Kanału 
Mosińskiego, która jest bardzo zanieczyszczona, a jest to praktycznie centrum miasta.  
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że zostanie wyjaśnione, czyja jest to własność. Tak więc 
jeżeli właścicielem tej działki jest rzeczywiście p. Molenda, to Straż Miejska w Mosinie złoży 
mu „wizytę”. 
Radny Jacek Bąkowski zwrócił się do Redaktora Naczelnego „MERKURIUSZA 
MOSIŃSKIEGO” Bronisława Nowaka o wyjaśnienie, jak sobie wyobraża przeprowadzenie 
sondy wśród społeczeństwa na temat radnych. Zauważył przy tym, że radni są radnymi całej 
gminy, a nie danej okolicy. Poza tym są radni działający „w cichości”, nie reklamujący się 
szumnie. 
Redaktor Naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak stwierdził,  
że radny został wybrany w danym okręgu wyborczym. W związku z tym chce się on 
zorientować jak dana społeczność pamięta kogo wybrała na radnego. Zapewnił przy tym,  
że nie będzie dokonywał oceny radnego.  
Radna Magdalena Wojciechowska stwierdziła, że zdaniem radnego Zygmunta 
Niemczewskiego najpierw należałoby przedstawić w tej gazecie co robią poszczególni radni, 
aby społeczeństwo było o tym poinformowane. 
Redaktor Naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak zapewnił,  
że w każdym miesiącu przedstawia wyniki pracy radnych w formie uchwał. 
Radny Jacek Bąkowski zwrócił uwagę, że w rubryce „Poznajmy się” „MERKURIUSZA 
MOSIŃSKIEGO” zostało przedstawionych tylko kilku radnych, a tak nie można. 
Redaktor Naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak powiadomił,  
że złożyły się na to różne przyczyny. Stwierdził przy tym, że może on odstąpić  
od przeprowadzenia takiej sondy i nie będzie się przy tym upierał. Poinformował też,  
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że w okresie obecnej kadencji radny Leszek Dymalski dwukrotnie skontaktował się  
z redakcją „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO”, w związku z czym dwukrotnie ukazał się 
artykuł, radny Jacek Bąkowski, radna Dorota Domagała i na tym koniec. Oświadczył także, 
że dla niego, zgodnie z odpowiednią ustawą, organem jest rada gminy, w związku z czym  
o jej „owocach” pisze zawsze. Natomiast nie chce on pisać tego, co, kto, na jakim posiedzeniu 
danej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie wypowiedział.  
Radny Jacek Bąkowski wyraził przekonanie, że wypowiedzi mieszkańców w sondzie  
na pewno będą bardzo subiektywne. 
Redaktor Naczelny „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” Bronisław Nowak powiadomił,  
że „MERKURIUSZ MOSIŃSKI” służy przede wszystkim do informowania, a to,  
iż znajduje się w nim „troszeczkę” publicystyki służy temu, aby to pismo było bardziej 
atrakcyjne dla mieszkańców. Natomiast podstawowym zadaniem tej gazety jest 
informowanie. W związku z tym w pierwszym rzędzie zamieszcza on uchwały Rady 
Miejskiej w Mosinie, komunikaty i informacje dotyczące funkcjonowania Gminy Mosina.  
Radny Tomasz Żak zwrócił uwagę, że „padło” słowo na temat „zniesmaczenia”. On 
natomiast zadaje sobie inne pytanie, słuchając różnych wypowiedzi i dyskusji. Podatki  
i opłaty lokalne bowiem, które są bardzo ważną kwestią dla całej Gminy Mosina, zostały 
uchwalone w ciągu godziny, a „targowisko próżności” trwa już kolejną godzinę. Wyraził przy 
tym przekonanie, że bez artykułu w prasie w ten sposób Rada Miejska w Mosinie daje sobie 
świadectwo, jak pracuje.  
Waldemar Wiązek poinformował, że chciałby udzielić odpowiedzi Zastępcy Burmistrza 
Bogdanowi Robakowskiemu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że to nie jest miejsce na udzielanie 
takich odpowiedzi. Powiadomił przy tym, że w poniedziałek Zastępca Burmistrza Bogdan 
Robakowski będzie przyjmował interesantów, ale na pewno również w dniu jutrzejszym 
udzieli odpowiedzi. Zwrócił się przy tym z prośbą do Waldemara Wiązka, aby nie nadużywał 
sytuacji związanej z pracą Rady Miejskiej w Mosinie. Nie chciałby on bowiem powodować 
dodatkowych dyskusji. 
Waldemar Wiązek stwierdził, że chciałby zadać pytanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Mosinie Przemysławowi Pniewskiemu, gdyż mówi on, iż stosuje prawo.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaprosił Waldemara Wiązka, aby odwiedził go 
w poniedziałek między godziną 15.00 a 17.00. Zapewnił przy tym, że odpowie na wszystkie 
pytania, jakie mu zada. Zwrócił się też do Waldemara Wiązka, aby czytał i przestrzegał to 
prawo, które istnieje obok tego, którym jest on zainteresowany. 
Radna Małgorzata Twardowska przyznała, że § 81 Statutu Gminy Mosina nijak się ma  
do sprawy, którą ona poruszyła. Natomiast daleka była od tego, aby Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski na poprzedniej sesji czytał radnym te paragrafy  
i artykuły, tylko, żeby się on odniósł do tego i stosownie zachował. Stwierdziła przy tym,  
że na szkoleniu w dniu 22 listopada br., na którym byli obecni wszyscy radni, z ust 
„przedstawiciela prawa” padły zapewnienia, które ona odebrała, iż miała rację. W związku  
z tym nadal stoi ona na stanowisku, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysław Pniewski powinien poczynić pewne sprostowania, a zainteresowanych 
przeprosić. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, że udzieli radnej Małgorzacie 
Twardowskiej jeszcze raz odpowiedzi w tej sprawie, tym razem na piśmie, aby już nie 
absorbować Rady Miejskiej w Mosinie. Jego bowiem zdaniem jest to daleko idące nadużycie, 
gdyż p. Mańczak powiedział wyraźnie, że istnieją oceny prawne i oceny moralne. Oświadczył 
też, że wiadomo mu, iż radnej Małgorzacie Twardowskiej przeszkadza, jak się mówi prawdę  
i powołuje się na prawo, które jej nie odpowiada. Zwrócił przy tym uwagę, że takie prawo 
istnieje. Stwierdził także, że wyżej wymieniona radna najchętniej zlikwidowałaby obecnie 
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stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, a szczególnie w jego wykonaniu, 
ale zostało to również bardzo szczegółowo i bardzo dokładnie wytłumaczone przez  
p. Mańczaka.  
 
do punktu 18. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji, 
pożegnał ich i zakończył XXXIII sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 21.05. 
 
 
    protokołował                   przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Antoni Karliński 
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