
Protokół nr XIII/07 
z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 14 maja 2007 r. 
w Sali Imprezowej 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. Ustalenie porządku obrad.  
6. Budżet Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała): 

a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, 
g) wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 

7. Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina od dnia powołania do 14 maja 
2007 r. 

8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
9. Zapytania i wnioski radnych. 
10. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.40 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
oraz mieszkańców Gminy Mosina. Następnie poprosił Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Piotra Janickiego, aby przedstawił swojego zastępcę.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki poinformował, że chciałby 
przedstawić p. Witolda Wińskiego, który od niedawna jest jego zastępcą – został powołany  
na to stanowisko.  
Zastępca burmistrza Witold Wiński powiadomił, że został powołany na zastępcę burmistrza  
z dniem 7 maja br. Następnie przedstawił swoje wykształcenie, karierę zawodową, rodzaj 
wykonywanej do tej pory pracy, a także powierzone mu obowiązki w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie.  
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 19 radnych, co stanowi 90,48% 
ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej. Tym samym Rada Miejska w Mosinie jest władna 
do podejmowania uchwał. Nieobecny był radny Waldemar Wiązek ze względu na stan zdrowia. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego protokołu. 
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do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby funkcję członków Komisji 

Wnioskowo-Skrutacyjnej pełnili radni: 
a) Waldemar Waligórski, 
b) Paweł Przybył.  
W związku z tym, że wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni nie zgłosili innych kandydatur, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Waldemara Waligórskiego  
oraz kandydaturę radnego Pawła Przybyła. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 17 głosami 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” wybrała Komisję Wnioskowo-Skrutacyjną  
w składzie: radny Waldemar Waligórski i radny Paweł Przybył. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 
protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawowała radna Maria Krause.  
Radna Maria Krause wyraziła zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Marii Krause na nadzorującą sporządzenie 
protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie  
18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radną Marię Krause  
do nadzorowania sporządzenia protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony oraz niezbędne materiały jej dotyczące, radni Rady Miejskiej w Mosinie 
otrzymali wraz z zaproszeniami na nią. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poinformował, że w międzyczasie, kiedy został wysłany 
porządek XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, wpłynął projekt uchwały od radcy prawnego 
Zygmunta Kmiecika. Przypomniał przy tym, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
zacytował on „w sposób krótki” pismo Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych  
P. J. Sowisło spółka komandytowa, będące skargą na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej  
w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Burmistrza Gminy Mosina. Odbyła się wówczas bardzo krótka dyskusja na ten temat, a jej finał 
był taki, aby radca prawny Zygmunt Kmiecik dokonał przeglądu przepisów i odpowiednią 
uchwałę przygotował na dzień dzisiejszy. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że jeżeli chodzi o art. 54 § 2 ustawy  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – bodajże od 2 lat zmieniła się procedura. 
Zgodnie z nią, jeżeli ktoś się skarży na decyzje organu wyższego stopnia, to wnosi skargę 
obecnie do wojewódzkiego sądu za pośrednictwem tego organu, którego decyzja podlega 
zaskarżeniu. W związku z tym konkretnie to, co przewodniczący obrad Jacek Szeszuła 
przypomniał, została wniesiona skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie i w tej sytuacji 
Rada Miejska w myśl „art. 54 § 2” jest zobowiązana w terminie 30 dni od jej wniesienia  
do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz przesłania jej wraz z aktami sprawy  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poinformował też, że art. 55 tej samej ustawy 
stwierdza, iż w razie nie zastosowania się do obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może 
orzec o wymierzeniu „organowi” grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. 
Postanowienie takie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Stąd też prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła prosił o wyjaśnienie tych przepisów i wskazał, że niezastosowanie się do „art. 54 
§ 2” może spowodować „takie” reperkusje wobec „organu”. Stwierdził przy tym, że zapomniał, 
kiedy „ta” skarga wpłynęła. 
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Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła powiadomił, że skarga wpłynęła w dniu „25 kwietnia”. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że w związku z tym od „dwudziestego szóstego”  
– 30 dni. Jest to data krańcowa, żeby udzielić odpowiedzi na skargę. Jeżeli nie udzieli się takiej 
odpowiedzi, to ta grzywna pozostaje, a sąd może uznać to wszystko za wiarygodne, co zostało 
zawarte w skardze, skoro „organ” swojego stanowiska w odpowiedzi na nią nie przedstawi. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby w przypadku, jeśli „ta” uchwała 
„przejdzie”, wpisać ją jako pkt 7 w brzmieniu: „Sprawa przekazania WSA w Poznaniu skargi  
na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina”. W takiej sytuacji 
dotychczasowe punkty od 7 do 10 otrzymają numerację podwyższoną o 1. Następnie poddał  
pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
jako punktu 7 uchwały w sprawie przekazania WSA w Poznaniu skargi na uchwałę  
nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. W ten sposób został ustalony 
porządek XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad.  
6. Budżet Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała): 

a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, 
g) wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 

7. Sprawa przekazania WSA w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady Miejskiej  
w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza 
Gminy Mosina (uchwała). 

8. Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina od dnia powołania do 14 maja 
2007 r. 

9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
10. Zapytania i wnioski radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzacie Twardowskiej. 
 
do punktu 6. – Budżet Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała): 

a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że każdy radny Rady Miejskiej 

w Mosinie miał dostarczony projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007 z 14 listopada 2006 r. 
 

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu 

Gminy Mosina na rok 2007.   
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c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 

Klemens poinformował, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
podjęła 4 wnioski. Komisja uważa, że należy zmienić uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie  
z 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego, a konkretnie załącznik 
do wyżej wymienionej uchwały o nazwie „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, gdyż zupełnie nie 
przystaje do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 z 14 listopada 2006 r. – jego 
załącznika nr 6 o nazwie „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”. Tym samym zmiana powinna iść  
w tym kierunku, aby „Wieloletni Plan Inwestycyjny” nie był rozbieżny z uchwalonym budżetem 
Gminy Mosina na rok 2007. Komisja zwraca się z prośbą, aby Pełniący Funkcję Burmistrza 
Gminy Mosina spróbował dokonać dalszych oszczędności w łącznych wydatkach budżetowych 
i przeznaczył je na inwestycje, a także przeznaczył na nie około 1 mln zł z „nadwyżki 
budżetowej”. Działania te miałyby doprowadzić do tego, aby pozostawić 11% wskaźnik 
inwestycyjny – taki, jaki wynikał z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 z 14 listopada 
2006 r. Komisja uważa, że wykaz inwestycji – bez kwot – określony w uchwale nr X/51/07 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 
2007 wraz z wnioskami w sprawie: uruchomienia komunikacji podmiejskiej do Dymaczewa 
Nowego oraz komunikacji podmiejskiej do Mieczewa, rozbudowy i modernizacji remizy OSP  
w Mosinie, projektu chodnika w ul. Bocznej w Krośnie oraz zamontowania 4 lamp  
na ul. Lipowej w Pecnej, winien znaleźć się w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym”  
oraz w budżecie Gminy Mosina na rok 2007. Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007  
z 14 listopada 2006 r., mając wiedzę na dzień 7 maja 2007 r. w zakresie dochodów i wydatków, 
Komisja ocenia negatywnie i uważa, że należy go zmienić tak, aby przystawał do bieżącej 
sytuacji finansowej. 
W trakcie tego wystąpienia na Salę Imprezową przybyła radna Danuta Białas, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało już 20 radnych. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Stanisław Mikołajczak 
powiadomił, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyjęła w całości te same wnioski. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na wspólnym posiedzeniu przyjęła wnioski, o których 
była mowa już wcześniej.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński powiadomił, że Komisja Rewizyjna  
na wspólnym posiedzeniu z Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisją 
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej oraz Komisją Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w dniu 8 maja br. jednogłośnie przyjęła wnioski, które zostały przed chwilą 
odczytane przez Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego Marka Klemensa.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
poinformował, że na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 8 maja br. Komisja Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa podjęła decyzję o tym, iż podtrzymuje swój wniosek złożony  
w dniu 20 marca br. do Rady Miejskiej w Mosinie oraz wyraziła pozytywną opinię na temat 
wniosków, które przedstawił Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego Marek Klemens. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
powiadomił, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej na swoim posiedzeniu 
przyjęła przeczytane przed chwilą wnioski. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Antoni Karliński 
poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej popiera projekt budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że stanowisko 
Komisji Budżetu i Finansów zostanie przedstawione w podpunkcie g) punktu 6 porządku  
XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, gdyż w nim są zgłaszane wnioski do budżetu. 
Poinformował przy tym, że Komisja Budżetu i Finansów starała się wziąć pod uwagę wszystkie 
sugestie i propozycje komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, jak również deklarację „pana 
burmistrza”. 
 

d) opinie klubów radnych, 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 

poinformowała, że Klub Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” popiera projekt 
budżetu Gminy Mosina na rok 2007 przedłożony w dniu 14 listopada 2006 r.  
Ze względu jednak na sytuację taką, iż budżet ten nie został uchwalony do chwili obecnej, 
„uważamy”, że należy go tak skonstruować, aby przystawał do chwili bieżącej, gdyż zaszły 
pewne zmiany, między innymi w dotacjach, w subwencjach i stąd autopoprawki burmistrza. 
Klub Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” wnosi o rozpatrzenie wniosków 
zgłoszonych przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie z uwzględnieniem informacji 
zawartej w piśmie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotra Janickiego nr FB.EM 
3014/11/07 z dnia 14 maja br.  
Kserokopia powyższego pisma stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Niezależni” Marian Kunaj powiadomił, że na dzień dzisiejszy 
po analizie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 z dnia 14 listopada 2006 r., mając 
wiedzę dotyczącą aktualnych środków finansowych, Klub Radnych „Niezależni” popiera 
wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie odnośnie tego projektu budżetu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens poinformował,  
że Klub Radnych „Praworządna Gmina” negatywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina  
na rok 2007 z 14 listopada 2006 r., ponieważ nie zawiera on żadnych oszczędności, zbyt mało 
jest w nim inwestycji i dlatego w takiej formie „nie możemy go poprzeć”. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicji Samorządowej” Jan Marciniak wyraził przekonanie, 
że przedstawiając stanowisko w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007  
z 14 listopada 2006 r. w dniu 14 maja 2007 r. jest niewątpliwie pewnym ułatwieniem, dlatego, 
iż na dzisiaj projekt ten należy ocenić negatywnie. Natomiast Klub Radnych „Koalicji 
Samorządowej” już wcześniej – na początku bieżącego roku – oceniał tenże projekt negatywnie, 
stąd były pewne próby zmian struktury budżetu. Wiadomo, że sytuacja jest na dzisiaj „taka,  
a nie inna”, stąd „przyjmujemy” autopoprawki, które zostaną zgłoszone przez Pełniącego 
Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotra Janickiego. Powiadomił też, że „nasz” klub radnych 
będzie popierał poprawki do budżetu wypracowane przez Komisję Budżetu i Finansów, która 
uwzględniła stanowiska pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.  
 

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska przypomniała, że na sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie poświęconej uchwalaniu budżetu, Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak 
przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007 z dnia 14 listopada 2006 r. Następnie zwróciła się do radnych Rady 
Miejskiej w Mosinie z zapytaniem, czy ktoś z nich ma jakieś wątpliwości, czy chce, aby ta 
opinia została jeszcze raz odczytana. 
Żaden z radnych Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosił w przedmiotowej sprawie wątpliwości  
i woli, aby opinia RIO na temat projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 została odczytana. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jacek Szeszuła odczytał fragment  
Uchwały Nr 8/315/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia  
18 kwietnia 2007 r., której kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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f) stanowisko Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki poinformował, że wnosi  

pod obrady Rady Miejskiej w Mosinie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, który został 
przygotowany jeszcze w listopadzie 2006 r., zgłasza do niego autopoprawki i wnioskuje o ich 
poparcie. 

 
g) wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 

Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby najpierw 
przegłosować autopoprawki, które wnosi Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr 
Janicki, następnie wnioski wypracowane przez Komisję Budżetu i Finansów, a później wnioski, 
które podtrzymuje Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zwrócił uwagę, że „państwo macie  
w materiałach” jego autopoprawki do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007, które 
zostały przesłane do Biura Rady Miejskiej już jakiś czas temu. Wyraził przy tym nadzieję,  
że wszyscy z „państwa” mieli wystarczającą ilość czasu, żeby się z nimi zapoznać. Stwierdził 
też, że on szczegółowo omawiał te autopoprawki na spotkaniach z „państwem” podczas 
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz na spotkaniu przewodniczących komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie z nim i wnosi o ich przyjęcie. Zwrócił się także z prośbą,  
aby budżet uchwalać wraz z autopoprawkami, nie składać poprawek do projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2007 z listopada 2007 r., ani do autopoprawek, tylko do „łącznego” projektu 
budżetu wraz z autopoprawkami. Wyraził przy tym przekonanie, że taki wymóg jest wymogiem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i trzeba go stosować. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że cały porządek obrad polega  
na tym, iż radni skupili się i mają projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007 przedstawiony  
14 listopada 2006 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki wprowadza 
autopoprawki i teraz wnosi o... 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki powiadomił, że wnosi on o przyjęcie 
budżetu wraz z autopoprawkami. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że wobec tego autopoprawki powinny 
zostać przegłosowane. Zwróciła się przy tym do Rady Miejskiej w Mosinie o wskazanie,  
czy „przyjmujemy” autopoprawki, które „państwo znacie” w poszczególnych działach  
i paragrafach, proponowane przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotra 
Janickiego, „blokiem”, czy „indywidualnie będziemy głosować”. 
Radny Leszek Dymalski poinformował, że do niego dotarły 2 egzemplarze autopoprawek  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 podpisane przez Pełniącego Funkcję 
Burmistrza Gminy Mosina Piotra Janickiego i analizując te poprawki w dziale 754 – wydatki,  
w jednym z nich jest znaczna różnica i nie wiadomo mu nad którymi autopoprawkami  
się skupić.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że on przedstawiał jedne 
autopoprawki i nie bardzo jest w stanie zrozumieć, czego dotyczy kontrowersja. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że w dziale 754 nie był po paragrafie 
4700 wpisany rozdział 75416: Straż Miejska. Kwoty żadne się nie zmieniły, tylko nie był 
dopisany rozdział, że „zaczyna się Straż Miejska” w paragrafie 3020, a żadnych innych zmian 
nie było. Jest to ten sam dział 754 i nie był dopisany jeden rozdział 75416. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił uwagę, że czytający odnosi wrażenie, iż dotyczy „to” 
ochotniczych straży pożarnych.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że wobec zgłoszonej wątpliwości 
podjęła ona decyzję, aby w autopoprawkach Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina 
Piotra Janickiego każdy dział głosować osobno, żeby nie było już żadnej wątpliwości i „pan 
radny” wiedział, jakie kwoty, w jakim dziale są wprowadzane. 



 7

Radny Waldemar Waligórski oświadczył, że ma on wniosek przeciwny, aby jednak głosować 
„blokiem”, gdyż „zapoznaliśmy się” z „tymi” autopoprawkami i każdy miał czas. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zapewniła, że ona to rozumie, natomiast radny 
Leszek Dymalski wnosił... 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że jest to wniosek i trzeba go przegłosować. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek radnego 
Waldemara Waligórskiego, aby autopoprawki Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina 
Piotra Janickiego przegłosować bez czytania „szczegółowych działów, dochodów i wydatków”. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 18 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że ona ma jednak pewne wątpliwości, dlatego prosiłaby  
o wyjaśnienie albo o uściślenie „tego”. Jeżeli bowiem „mamy” głosować wszystkie 
autopoprawki razem, to myśli ona, że powinna być przekonana co do tego. Zwróciła przy tym 
uwagę, że w przypadku działu 801, jeżeli chodzi o szkołę w Mosinie, jest napisane:  
zwiększenie nakładów na szkołę podstawową w Mosinie – 1.400.000,00 zł. W związku z tym 
zwróciła się o wyjaśnienie, czy do kwoty, która była w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 
2007 z 14 listopada 2006 r. „dodajemy” dodatkowo wyżej wymienioną kwotę. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że „w tych działach i rozdziałach, 
gdzie były środki z unii, zostały wykreślone”. Zwróciła przy tym uwagę, że jeśli były „środki  
z unii”, to w „tym” były „nasze środki”. Wówczas, jak „wykreślamy te środki unijne z tego 
końcówką 9, czy 8, to musimy to przenieść do naszego paragrafu 6050”, także „to” nie jest 
jakby zwiększenie, tylko przeniesienie między paragrafami. Musiał to być taki zapis,  
gdyż „jeżeli tam planowaliśmy, że otrzymamy środki z unii”, to wówczas „te pieniążki” były  
w innym paragrafie – one są tylko przeniesione. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że w związku z tym rozumie ona, iż są to te same środki 
finansowe, ale w innym paragrafie. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak potwierdziła powyższe stwierdzenie. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że w związku z tym nic się nie 
zmienia. 
Radna Maria Krause zwróciła się o wyjaśnienie, czy podobna sytuacja dotyczy w dziale 700 
świetlicy w Żabinku i czy tak samo, jeżeli chodzi o dział 600 – ścieżki rowerowe. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odpowiedziała twierdząco. 
Radna Barbara Czaińska zwróciła się do Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotra 
Janickiego o podanie jakiegoś jednego argumentu, dlaczego we wprowadzanych przez niego 
autopoprawkach została zmniejszona o „200.000,00”, czyli tym samym wykreślona, kwota, 
która miała „pójść” na utwardzenie II części ul. Szkolnej w Pecnej – w dziale 600.  
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny powiadomił, że do prowadzenia przedmiotowej 
inwestycji niezbędne było w pierwszym rzędzie wykonanie zbiornika odwadniającego, na co 
„200.000,00” jest zbyt małą kwotą. Stąd taka propozycja była. Gdyby znalazły się większe 
środki finansowe, to trzeba byłoby je zgromadzić i rozpocząć od tego zbiornika retencyjnego,  
a dopiero potem prowadzić dalsze zadania w ciągłości tak, żeby nie uległo zniszczeniu to,  
co do tej pory się zrobiło. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodnicząca obrad Małgorzata 
Twardowska poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 
2007 Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotra Janickiego z dnia 7 maja 2007 r., 
których kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła je jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że Komisja Budżetu 
i Finansów w dniu 9 i 12 maja br. podczas swoich spotkań przyjęła wnioski jako poprawki  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 wraz z autopoprawkami. Stwierdził przy tym, 
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że Komisja Budżetu i Finansów bardzo dziękuje „panu burmistrzowi” za deklarację  
co do pewnych możliwości dokonania oszczędności, a ponadto deklarację o możliwości 
przeznaczenia 1.000.000,00 zł z wolnych środków na zadania inwestycyjne. Powiadomił też,  
że wszystkie poprawki, które on przedstawi, są z jednej strony dokonaniem oszczędności,  
a z drugiej strony – przesunięciem tychże oszczędności na tylko i wyłącznie zadania, 
przedsięwzięcia natury inwestycyjnej. Następnie poinformował, że w dziale 010: Rolnictwo  
i łowiectwo, w rozdziale 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, paragraf 6050: 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby odnosić się do tych poprawek 
i je przegłosować, jeżeli „nie macie państwo nic przeciwko”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja Budżetu  
i Finansów w dniu „dwunastego” obradowała również wraz z przewodniczącymi 
poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie i „z tamtej strony” także była 
akceptacja „tych” wypracowanych wniosków i poprawek. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie przedstawiony przez 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Jana Marciniaka wniosek dotyczący działu 010. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że  w dziale 700: 
Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  
w paragrafie 4270: zakup usług remontowych – zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „w tym samym 
dziale i rozdziale”, w paragrafie 4300: zakup usług pozostałych – zmniejsza się o kwotę 
31.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że w dziale 750: 
Administracja publiczna, rozdział 75023: urzędy gmin, w paragrafie 4210: zakup materiałów  
i wyposażenia – zmniejszenie o 22.500,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „w tym samym 
dziale i rozdziale”, w paragrafie 4360: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej – zmniejsza się o 3.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że w paragrafie 
kolejnym - 4410: podróże służbowe krajowe – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „dalej”  
- w paragrafie 4700: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
– zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że w dziale 758: 
Różne rozliczenia, rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 pod nazwą 
rezerwy – zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
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W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że w dziale 801: 
Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110: Gimnazja, w paragrafie 4170: wynagrodzenia 
bezosobowe – zmniejsza się o 1.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że w dziale 900: 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013: schroniska dla zwierząt,  
w paragrafie 4210 o nazwie: zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę  
1.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „dalej w tym 
samym dziale i w tym samym rozdziale”, paragraf 4300: zakup usług pozostałych  
– zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że „w tym dziale”, 
natomiast w  rozdziale 90019 o nazwie: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 4300: zakup usług pozostałych  
– zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że w dziale 926: 
Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,  
w paragrafie 4210: zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że łącznie „na tym 
etapie” zmniejszenia wynoszą 227.500,00. Powiadomił też, że w związku z deklaracją, o której 
wcześniej wspomniał, o przeznaczeniu dodatkowo na inwestycje wolnych środków  
w wysokości 1.000.000,00 zł, Komisja Budżetu i Finansów proponuje kolejne wnioski. 
Poinformował przy tym, że w dziale 600: Transport i łączność, w rozdziale 60016: Drogi 
publiczne gminne, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszyć  
o kwotę 100.000,00 zł przeznaczoną na przebudowę targowiska w Mosinie. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 19 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że w dziale 801: 
Oświata i wychowanie, rozdziale 80101: Szkoły podstawowe, paragraf 6050: wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszyć o kwotę 456.000,00 zł przeznaczoną  
na budowę przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci 2-letnich. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 19 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak stwierdził, że na „tym” etapie 
„mamy” kwotę do rozdysponowania: 1.783.500,00 zł. Poinformował przy tym, że obecnie 
przedstawi on wnioski dotyczące rozdysponowania wyżej wymienionej kwoty,  
czyli zwiększenia wydatków. W związku z tym powiadomił, że dział 600: Transport i łączność 
– zwiększyć o kwotę 250.000,00 zł na przebudowę ul. Czarnieckiego w Mosinie. 



 10

Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że „zwiększyć”  
o kwotę 527.500,00 zł na II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp., ul. Orzeszkowej  
i ul. Konopnickiej. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „zwiększyć”  
o kwotę 291.000,00 zł na przebudowę ul. Strzeleckiej, ul. Krasickiego, ul. Skrytej – wprowadzić 
to zadanie do budżetu, „tak samo jak Czarnieckiego”, z kwotą 291.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że w dziale 700: 
Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększyć o kwotę 10.000,00 zł na świetlicę wiejską  
w Daszewicach. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „dalej zwiększyć” 
o kwotę 10.000,00 zł na świetlicę wiejską w Sowinkach. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że „dalej  
zwiększyć” o kwotę 10.000,00 zł na świetlicę wiejską w Krajkowie. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „zwiększyć”  
o kwotę 5.000,00 zł na świetlicę wiejską w Rogalinku. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że w dziale 801: 
Oświata i wychowanie – zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł na wymianę okien w szkole  
w Daszewicach. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 19 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „dalej zwiększyć” 
o kwotę 100.000,00 zł na projekt i budowę przedszkola w Wiórku. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 19 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że „dalej 
zwiększyć” o kwotę 200.000,00 zł na remont Przedszkola Nr 1 w Mosinie. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że w dziale 900: 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg  
– zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł na ul. Pogodną, ul. Słoneczną i ul. Poznańską  
w Daszewicach. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 17 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że dział 921: 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększyć o kwotę 150.000,00 zł na remont dachu 
na budynku Izby Muzealnej. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 19 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że „dalej zwiększyć” 
o kwotę 70.000,00 zł, w tym na adaptację pomieszczeń na potrzeby Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że ostatnia 
poprawka dotyczy zapisu w wykazie zadań inwestycyjnych w 2007 r. w dziale 600: Transport  
i łączność, w rozdziale 60016: Drogi publiczne gminne, paragraf 6050: wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych – zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Ścieżki rowerowe  
na terenie Gminy Mosina” na „Projekty bitumicznych ścieżek rowerowych: Mosina  
– Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare – Borkowice  
– Krosno, Krosno – Drużyna, od mostu w Rogalinku do ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie, 
Sasinowo – Rogalinek”. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
powiadomił, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa wnioskuje o uwzględnienie  
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 zakupu telefonu komórkowego  
dla Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Mosinie i odpłatności za korzystanie z niego  
w wysokości 1.500,00 zł w ramach istniejącego budżetu.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 10 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” 
i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Radny Jan Marciniak wyraził przekonanie, że „ten” wniosek nie powinien być głosowany,  
gdyż Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa nie wskazał „źródeł”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski zwrócił 
uwagę, że „w ramach istniejącego budżetu” – „jakby pan radny słyszał”, to dowiedziałby się. 
Radny Jan Marciniak zauważył, że po przegłosowaniu poprawek Komisji Budżetu i Finansów 
„budżet jest zamknięty do zera”. Obecnie jeśli „pan przewodniczący” wprowadza wydatki 
nowe, to musi zaproponować z jakich środków finansowych „to” pokryć. Stwierdził przy tym, 
że „możemy zrobić przerwę – proszę bardzo” i o tym rozmawiać, ale on nie wie. 
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się o wyjaśnienie, jaka jest rezerwa budżetowa  
na 2007 rok.  
Radna Maria Krause zauważyła, że „mamy” paragraf chociażby taki, jak 4210. Zapytała przy 
tym, co stoi na przeszkodzie, żeby w jego ramach... 
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby zarządzić przerwę w obradach i porozmawiać. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zarządziła w przerwę w obradach.  
Po wznowieniu XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, Przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski przypomniał, że jeśli chodzi o „tę” kwotę,  
to zapis „tego” wniosku dotyczącego kwoty 1.500,00 zł brzmiał: „w ramach istniejącego 
budżetu”. Poinformował przy tym, że chodzi „tutaj”, aby w rozdziale 75412: Ochotnicze straże 
pożarne, z paragrafu 4300 do paragrafu 4360 przesunąć kwotę 1.500,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że rozumie ona, iż „te” przesunięcia 
dotyczą „pierwszego” wniosku. 
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Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
odpowiedział twierdząco. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska przypomniała, że wniosek „ten” Rada Miejska 
w Mosinie już przegłosowała. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski stwierdził, 
że jest to wyjaśnienie zapisu: „w ramach istniejącego budżetu” ochotniczych straży pożarnych. 
Powiadomił też, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa wnioskuje  
o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych w roku 2007 projektu budżetu Gminy Mosina 
zadania rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Mosinie i przeznaczenia na ten cel kwoty 
200.000,00 zł z nadwyżki budżetowej za rok 2006. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zapytała Przewodniczącego Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Leszka Dymalskiego, czy zdaje on sobie sprawę, że również on 
głosował, jak i cała Rada Miejska w Mosinie – 20 radnych – nie chce ona wracać  
do „tych” szczególnych poprawek, „ale tę nadwyżkę rozdysponowaliśmy”. W związku z tym 
zwróciła się o wyjaśnienie, co teraz dalej. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski zwrócił 
uwagę, że taki jest wniosek Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, a nie jego 
prywatny. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że trzeba zwrócić uwagę, 
iż wypracowany kompromis, który, jak ma on nadzieję, został potwierdzony przez głosowania, 
powodował, iż udało się znaleźć oszczędności w „tym” budżecie w granicach 1.227.000,00 zł. 
Zwrócił przy tym uwagę, że dalsze dodawanie „tych” zwiększeń w wydatkach, powoduje,  
iż „ten” budżet może się „nie dopinać”. Kwota 1.500,00 zł na telefon komórkowy wydaje  
mu się kwotą, znaczy to jest już po głosowaniu, także będzie on musiał wykonać „tę” wolę 
Rady Miejskiej w Mosinie, ale jego zdaniem w sytuacji, w której nie ma zwyczaju, żeby takie 
telefony komórkowe „mieli”, a chciałby, aby on został cały czas podtrzymany, gdyż ani on nie 
ma służbowego telefonu komórkowego, ani jego zastępca, ani „pan sekretarz”. W sytuacji,  
w której inni pracownicy, bądź działający na rzecz Gminy Mosina OSP, straż pożarna, nie jest 
dla niego zrozumiałe, dlaczego mieliby „oni” mieć „taki” telefon. Natomiast jeśli chodzi  
o przeznaczenie kwoty „tej” konkretnej na „tę” remizę, to on się zwraca o to, aby radny Leszek 
Dymalski jako przewodniczący „tej” komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, która „taki” 
wniosek składa, również powiedział, skąd „te” środki finansowe mają się znaleźć na „to” 
zadanie inwestycyjne – czy ma on wziąć kredyt, czy wyemitować obligacje, czy może 
przeznaczyć na nie środki z innego zadania, które jest już realizowane. W związku z tym prosi 
on o wskazanie środków finansowych na „to” zadanie, które przedstawił Przewodniczący 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa zwróciła uwagę na to,  
aby „te” środki finansowe przeznaczyć z nadwyżki budżetowej roku 2006. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że wolałby, aby takiego 
czegoś, jak nadwyżka budżetowa w ogóle nie używać. Powiadomił przy tym, że jak on się 
dowiedział, iż jest nadwyżka budżetowa w „tej” gminie, to pomyślał, że znalazł się w „raju 
samorządowym”, w którym gmina ma nadwyżkę budżetową. W związku z tym poinformował, 
że „mamy” deficyt budżetowy, a nie ma nadwyżki, są natomiast wolne środki, które „państwo 
przed chwilą rozdysponowaliście”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski stwierdził, 
że był to może zapis niefortunny, ale wolne środki to Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Piotr Janicki rozumie. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zwrócił uwagę, że nie ma ich już. 
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Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
powiadomił, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa obradowała w dniu  
„20 marca” i stąd być może miała inną wiedzę na ten temat. W dniu dzisiejszym sytuacja 
faktycznie uległa zmianie i jeżeli Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki 
„tych pieniążków” nie ma... 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się do Przewodniczącego Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski o wyjaśnienie, czy wobec wyjaśnień 
i wobec udziału jego w głosowaniu oraz całej Rady Miejskiej w Mosinie, podtrzymuje on 
„wniosek” do przegłosowania. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
odpowiedział twierdząco. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła się do radnych Rady Miejskiej  
w Mosinie, aby odnieśli się i pamiętali, że wolne środki Rada Miejska już rozdysponowała  
w autopoprawkach oraz propozycjach Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdziła przy tym,  
że z całą świadomością, jeżeli „podchodzimy” do głosowania... 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski  
zwrócił się o wyjaśnienie, czy faktycznie w całości zostały „te” wolne środki rozdysponowane, 
czy została jakaś... 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki poinformował, że zostały one  
w całości rozdysponowane. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony  
i podtrzymany przez Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Leszka Dymalskiego o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych w roku 2007 projektu budżetu 
Gminy Mosina zadania rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Mosinie i przeznaczenia  
na ten cel kwoty 200.000,00 zł z nadwyżki budżetowej za rok 2006. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła powyższy wniosek 14 głosami „przeciw”, 
przy 6 głosach „wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
powiadomił, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa wnioskuje o przeznaczenie  
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 kwoty w wysokości 5.000,00 zł na współpracę 
z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji  
w Mosinie z nadwyżki budżetowej, czyli z wolnych środków. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki oświadczył, że podtrzymuje on te 
same zastrzeżenia, gdyż one dotyczą dokładnie „tego samego”. Zwrócił się przy tym z prośbą,  
aby mieć na względzie, że te same zastrzeżenia, które miał on przy poprzednim wniosku, 
dotyczą „tego samego”, gdyż to jest wydatkowanie „z tych samych środków” – innego źródła 
finansowania wnioskodawcy bowiem nie wskazują. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się z prośbą do Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina 
Piotra Janickiego, aby w przypadku spodziewanych dochodów nieprzewidzianych  
w przychodach na ten rok – myśli on o planowanych sprzedażach, które być może udadzą się 
pozytywnie – wziął pod uwagę wnioski Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa jako 
ważne i w procedowaniu pierwsze oraz w prawidłowy sposób przegłosowane. Zauważył przy 
tym, że w dniu dzisiejszym „głosujemy” je jako ostatnie i stąd być może jest ta sytuacja  
w procedowaniu taka, jaka jest, iż pomimo, że „głosowaliśmy inaczej, wstrzymujemy się  
od głosu, żeby nie wprowadzić zamieszania budżetowego”. Natomiast bardzo prosiłby on 
przyjąć sprawy istnienia ochotniczych straży pożarnych w „naszej” gminie jako priorytetowe, 
przy coraz większych zagrożeniach i coraz większych obciążeniach ze względu na przystąpienie 
do krajowego systemu ratownictwa, do którego weszła „jednostka główna” – trzeba spełnić 
wszelkiego rodzaju wymagania ściśle techniczne: przygotować bazę, połączyć bazę straży 
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zawodowej z OSP na odpowiednim poziomie. Wyraził też przekonanie, że „te” środki, jeśli  
uda się je wygospodarować, „na co liczymy”, uda się na „to” przeznaczyć.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski oświadczył, 
że chciał on poprzeć wnioski radnego Jerzego Falbierskiego i nawiązać do wypowiedzi 
Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotra Janickiego z dnia „3 maja”, kiedy to 
powiedział, iż Mosinie potrzeba modlitwy. Zwrócił przy tym uwagę, że potrzeba jej nie tylko  
za dusze, tylko za życie i zdrowie mieszkańców. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że „państwo dajecie”  
– ma on nadzieję, iż w dniu dzisiejszym zakończy się ta sesja Rady Miejskiej w Mosinie  
– jemu budżet do realizacji. Zapewnił przy tym, że o ile będzie on możliwy do realizacji,  
to będzie go realizował w tym zakresie, w którym „państwo wnioskowaliście o zwiększenia”,  
w tym zakresie, w którym „te” zwiększenia zostały dokonane, „te” inwestycje zostaną 
zrealizowane jak najlepiej. Jeżeli „państwo w tym budżecie przegłosujecie” zmiany polegające 
na przykład na tym, że „5.000,00 dajecie tej policji”, albo 1.500,00 na telefon komórkowy  
do końca roku – „proszę sobie policzyć, ile to jest miesięcznie do wygadania”. Stwierdził też,  
że on nie jest w stanie „tyle wygadać”. Przypomniał przy tym, że „ten” wniosek „przeszedł” i on 
go wykona – nie wiadomo mu: albo kupi aparat telefoniczny za 1.500,00 zł, albo kupi za 1 zł  
i „ten człowiek” będzie rozmawiał przez telefon „tak długo” – taka jest wola. Natomiast jeśli 
chodzi „o te 5.000,00 dla policji”, to jest wniosek, który, to są tzw. pieniądze nieoznaczone  
– „my je dajemy” policji i co ona z nimi zrobi – „nie mamy” wpływu. Stwierdził także, że jak 
on rozumie, jest tu uzasadnienie takie, iż na paliwo – „za chwilę” wystąpi do „nas” pogotowie 
ratunkowe i też „będą chcieli” pieniądze na paliwo, gdyż „dojeżdżają” do pacjentów, którzy 
dzwonią na alarmowe telefony. „Miejmy tutaj” pewien umiar, pewne rozeznanie – jeżeli 
„byśmy mieli coś z tego”, czyli jeżeliby to był np. fotoradar, który dałby jakieś zyski  
z mandatów, to on rozumie, to wtedy go „instalujemy” i „mamy” jakieś zyski. Natomiast jeżeli 
„przeznaczamy” na paliwo do radiowozów – „to bardzo fajnie”, tylko, że „nie mamy” pewności, 
iż „te” radiowozy na „tym” paliwie będą przyjeżdżać do Mosiny, gdyż mogą one jeździć  
w zupełnie innym kierunku – „nie mamy” kontroli nad „tym”.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła się do Przewodniczącego Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszka Dymalskiego o wyjaśnienie, czy wobec „tego”, 
podtrzymuje on „wniosek”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
odpowiedział twierdząco. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa o przeznaczenie w projekcie budżetu Gminy Mosina  
na rok 2007 kwoty w wysokości 5.000,00 zł na współpracę z Komendą Wojewódzką Policji  
w Poznaniu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Mosinie z nadwyżki budżetowej,  
czyli z wolnych środków. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła powyższy wniosek 10 głosami „przeciw”, 
przy 5 głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących się”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, prowadząca obrady 
Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007 wraz z przyjętymi autopoprawkami Pełniącego Funkcję Burmistrza 
Gminy Mosina Piotra Janickiego i przyjętymi wnioskami. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIII/67/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”.  
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie w głosowaniu imiennym  
nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007, stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Zebrani oklaskami zareagowali na wynik tego głosowania. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jacek Szeszuła przejął prowadzenie obrad  
od przewodniczącej obrad Małgorzaty Twardowskiej. Następnie złożył gratulacje całej Radzie 
Miejskiej w Mosinie za jednolite stanowisko w tak istotnej sprawie, jak budżet. Stwierdził przy 
tym, że to jednolite stanowisko „wypracowaliśmy” w sposób niezmiernie ciężki – drogą wielu 
dyskusji, drogą wielu sporów narodziło się to, co „mogliśmy” przed chwilą obserwować. 
Stwierdził przy tym, że chciałby on bardzo podziękować służbom miejskim, Pełniącemu 
Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotrowi Janickiemu, Skarbnikowi Gminy Mosina Ewie 
Marciniak za wkład pracy. 
 
do punktu 7. – Sprawa przekazania WSA w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady 

Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina (uchwała). 

 Radca prawny Zygmunt Kmiecik przypomniał, że podjęta została uchwała Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Gminy Mosina. Pani Zofia 
Springer wezwała Radę Miejską w Mosinie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie 
uchwały. Rada Miejska do tego wezwania się nie dostosowała, a zatem po upływie miesiąca, 
zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, otworzyła się droga do wniesienia skargi  
do sądu. Obecnie „tę” skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się  
za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy. Skarga dotyczy działania Rady Miejskiej  
w Mosinie, zatem skarga musiała wpłynąć do niej. Rada Miejska zapoznaje się ze skargą, 
udziela odpowiedzi na nią i wraz z aktami sprawy w ciągu 30 dni musi przekazać  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku nieprzekazania grożą „te” sankcje  
z „art. 55” w postaci grzywny. Skarga wpłynęła „26 kwietnia”, a zatem do „20-tego” – kwiecień 
ma 30 dni – zatem do 21 maja skarga powinna w tym dniu, a jest to ostatni dzień, w którym 
może zostać nadana na poczcie, czy też zawieziona Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Radna Danuta Białas poinformowała, iż ma ona pytanie, jeżeli chodzi o terminy. Jeżeli bowiem  
„to wezwanie” do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęło „30 kwietnia”, a „myśmy już wcześniej 
uchylili tę uchwałę”.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że „istotnie uchwała została przez Radę Miejską”, 
z tym, iż Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził,  
iż Rada Miejska w Mosinie nie miała takiego uprawnienia. W związku z tym „ta” uchwała Rady 
Miejskiej w Mosinie uchylająca uchwałę „o uchyleniu mandatu” Burmistrza Gminy Mosina, nie 
występuje obecnie w obrocie prawnym – nie ma jej. Ona jest, tylko nie może być wykonywana 
czyli, że „tutaj” wojewoda ma możliwość z ustawy o samorządzie gminnym wydać „to” 
rozstrzygnięcie. Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie „tego” nie 
mogła zrobić, Rada Miejska „z tym” się nie zgodziła i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu. Ta skarga będzie rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu „12 czerwca” i „tam” Wojewoda Wielkopolski udzielił 
odpowiedzi na tę skargę Rady Miejskiej w Mosinie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr VII/44/07 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
Burmistrza Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIII/68/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 8. – Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina od dnia powołania 
do 14 maja 2007 r. 

 Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zwrócił uwagę, że uchwała, 
którą podjęła Rada Miejska w Mosinie, upoważnia radcę prawnego do przekazania  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi p. Zofii Springer, natomiast nic 
nie mówi na temat stanowiska, jakie radca prawny ma zająć przed sądem. Wykonanie uchwały 
powierza się pełniącemu funkcję Burmistrza Mosiny, przy czym myśli on, że stosowne 
pełnomocnictwo „panu mecenasowi” do reprezentowania przekaże, natomiast zastanawia się, 
czy ta forma, którą „państwo wyraziliście” jest wystarczająca, ponieważ nie określa ona 
sposobu, w jaki „pan mecenas” ma reprezentować Radę Miejską w Mosinie. Są przy tym  
3 możliwości – może zgodzić się ze skargą p. Zofii Springer, może się nie zgodzić ze tą skargą, 
może jeszcze trzecią drogę zastosować, czyli uznać, że ta skarga jest bezzasadna, skoro Rada 
Miejska w Mosinie podjęła w marcu uchwałę, aby ten mandat nie wygasł. Dlatego  
zwracałby się on jeszcze do Rady Miejskiej w Mosinie o to, żeby „państwo” wydali jeszcze 
jakieś szczegółowsze instrukcje, co do sposobu działania „mecenasa”. Zwrócił się również  
z prośbą o wyrozumiałość, gdyż nie bardzo przygotował się on do „zdania sprawy” z pełnienia 
funkcji i będzie mówił może nieco chaotycznie, ale „ten” czas poświęcił on praktycznie tylko  
i wyłącznie sprawie budżetowej. Wyraził przy tym nadzieję, że ten kompromis, który został 
zawarty, po części też był jego udziałem. Następnie powiadomił, iż od 19 kwietnia  
do dzisiejszego dnia, pełni on funkcję Burmistrza Gminy Mosina. Od czasu, kiedy „wszedł” on 
do „urzędu”, wydał szereg pełnomocnictw urzędnikom do wydawania decyzji 
administracyjnych. W tym też czasie odbył szereg spotkań z mieszkańcami Gminy Mosina. 
Wydał on decyzje administracyjne, które są codziennością w „urzędzie”. Stwierdził też, iż jeśli 
ta część sesji Rady Miejskiej w Mosinie poświęcona na „zdanie sprawy” z pełnienia „tej” 
funkcji „państwa” nie zadawala, ma on możliwość odpowiedzenia na każde „państwa” pisma, 
które „przedstawicie”, aby szczegółowo uzasadnić którąkolwiek z decyzji, którą on podpisał. 
Poinformował także, iż powołał on swojego zastępcę – p. Witolda Wińskiego. Przy udziale 
„państwa” powołany został także Sekretarz Gminy Mosina – p. Grzegorz Błażejczak, „o tych 
rzeczach jesteście państwo informowani i wiecie”.  
 
do punktu 9. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.          
  Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przypomniał, iż Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa odbędzie swoje najbliższym czasie posiedzenie wyjazdowe w Jeziorach, natomiast 
w najbliższą sobotę odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie. Powiadomił też,  
że wpłynęło pismo związane z konkursem „Zielona Gmina” i „Laurem elegancji”. Wyraził przy 
tym przekonanie, iż o co chodzi, to „państwo” doskonale wiedzą i nie chce on rozwijać tego 
tematu.  
 
do punktu 10. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radna Małgorzata Twardowska przypomniała, że „14 kwietnia i 28 grudnia” Rada 
Miejska w Mosinie podjęła stosowne uchwały o niewygasających środkach z budżetu Gminy 
Mosina na rok 2006. Zwróciła się przy tym o wyjaśnienie, które zadania zostały zrealizowane 
do tej pory, a jeśli nie wszystkie, to na jakim są etapie i kiedy zostaną zrealizowane. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że na to pytanie zostanie 
udzielona pisemna odpowiedź.  
Radna Małgorzata Twardowska przypomniała, że Rada Miejska w Mosinie poprzedniej 
kadencji udzieliła 80% rabatu dla „Habitatu”. Stwierdziła też, że „mamy” już rok 2007 i nie 
widać tego, co prezes, czy przedstawiciel „Habitatu” przedstawiał na sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. Przypomniała przy tym, że Klub Radnych „Praworządna Gmina” proponował ulgę 
w wysokości 20%, „pani burmistrz” – 40%, a Rada Miejska w Mosinie – być może  
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pod wpływem przedstawionych informacji przez przedstawiciela „Habitatu” – udzieliła rabatu 
w wysokości 80%. Wyraziła także przypuszczenie, że być może jest zapisana umowa, która 
określa w jakim terminie mają powstać domy, a jeśli one nie powstały, to być może grunt  
z powrotem wraca do „nas”. Zwróciła również uwagę, że zgodnie z ustawą – Prawo ochrony 
środowiska – do 30 czerwca gminy powinny stworzyć mapy akustyczne. W związku z tym 
zwróciła się o wyjaśnienie, czy „my przystępujemy” do stworzenia takiej mapy i czy „zdążymy” 
do wyżej wymienionego terminu. 
Radna Maria Krause zwróciła się o wyjaśnienie, jak są obecnie realizowane inwestycje. 
Poinformowała przy tym, że ma ona na myśli te inwestycje, które zostały zapisane w projekcie 
budżetu, a szczególnie chodzi jej o te, będące kontynuacją zadań rozpoczętych wcześniej – jak 
wygląda na dzień dzisiejszy sprawa realizacji tych inwestycji. Przypomniała też,  
że zarządzeniem burmistrza zostały ogłoszone w „naszej” gminie wybory sołeckie i wybory 
przewodniczących osiedli. Tak się złożyło, że o ile jej jest wiadomo, to na przeważającej części 
– może ona podać przykłady konkretnych miejscowości, gdzie nie było żadnego przedstawiciela 
gminy. W związku z tym zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego takich przedstawicieli nie było, 
gdyż są to zebrania wyborcze, a jeżeli tak, to co „pan burmistrz” ma zamiar robić w tych 
miejscach, gdzie tych wyborów jeszcze nie było – czy będzie wskazywał osoby, które będą 
uczestniczyły w tych zebraniach, czy też uważa on, że zostawić tak, jak to było przynajmniej 
teraz, ponieważ w poprzednich kadencjach zawsze przedstawiciel gminy, czy to w osobie 
burmistrza, czy jego zastępcy – był.   
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zapewnił, że na pytania radnej 
Małgorzaty Twardowskiej, podobnie jak w przypadku pierwszego, informacja zostanie 
udzielona pisemnie. Poinformował też, że na pierwsze pytanie radnej Marii Krause, ponieważ 
jest ono bardzo zbieżne z pytaniami radnej Małgorzaty Twardowskiej, również udzieli pisemnej 
odpowiedzi. Powiadomił także, że jeśli chodzi o drugie pytanie radnej Marii Krause, w czasie, 
gdy te wybory się odbywały – były pierwsze dni jego urzędowania: miał on bardzo dużo 
obowiązków i nie było sekretarza w gminie, nie było także jego zastępcy. W związku z tym, 
jeśli ktoś się poczuł urażony jego nieobecnością na tych wyborach, to prosi on o wybaczenie,  
ale nie mógł sobie pozwolić na to, aby poza „urzędem” przebywać i zobaczyć jak wyglądają 
takie wybory. Wyraził przy tym nadzieję, że te zaległości zostaną nadrobione, ale nie może 
obiecać, iż albo on, albo jego zastępca „będziemy się pojawiać” na takich zebraniach, choć  
będą się starać je odwiedzać. Stwierdził również, że rozumie, iż dotychczasowa praktyka 
utrwaliła się i jest to jakiś zwyczaj, że burmistrz, czy jego zastępca pojawia się na takich 
wyborach – choć nie ma takich wymogów formalnych. Natomiast on, ponieważ jest osobą  
„z zewnątrz”, będzie chciał uszanować ten zwyczaj, jeżeli on się rzeczywiście rozpowszechnił  
i albo on, albo jego zastępca będzie starał się, „żebyśmy brali udział” w tych wyborach, ale nie 
może zapewnić, że tak będzie rzeczywiście przy każdych. 
Radna Barbara Czaińska zwróciła uwagę, że w tym roku „realizujemy” dwie duże inwestycje 
oświatowe: szkoła w Krośnie i środowiskowa sala gimnastyczna w Pecnej. Obecnie jest wiosna, 
a więc czas, kiedy mogą być wykonywane różne prace, tymczasem „tam” od prawie dwóch 
miesięcy nie ma pracowników, nie ma firmy, która podjęła się tego zadania. Zapytała przy tym, 
czy Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zna przyczyny. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zapewnił, że jeśli chodzi o szkołę  
w Krośnie, to w tym przypadku będzie informacja pisemna. Poinformował też, że w przypadku 
środowiskowej sali gimnastycznej w Pecnej, nie dalej jak dzisiaj rozmawiał on telefonicznie  
z „panią dyrektor” – pracownicy już na budowie są. Przyczyną braku „tam” pracowników było 
to, że projekt, który został przygotowany na budowę „tej” sali, ulegał zmianom – chodzi  
o poddasze, które wcześniej było użytkowe, a „pani dyrektor” chciała, żeby je zagospodarować. 
Wymagało to zmian w projekcie i one były wprowadzane. Z kolei wykonawca do czasu zmiany 
tego projektu nie mógł wykonywać czynności na budowie – są odpowiednie wpisy do dziennika 



 18

budowy w tym zakresie i nawet gdyby wykonawca nie zmieścił się w zakładanym terminie 
inwestycji, to jest „kryty na całości”, ponieważ ma odpowiednie wpisy do dziennika budowy. 
To nie z jego winy są dokonywane „te” zmiany projektowe, tylko na życzenie dyrekcji szkoły  
i rodziców, którzy chcieliby, aby „to” poddasze było zagospodarowane i stąd te opóźnienia. 
Wyraził przy tym nadzieję, że tak, jak dzisiaj on się dowiedział, „te” prace są kontynuowane  
i będą nadrabiane te zaległości, które powstały. 
Radny Marek Klemens zwrócił się o wyjaśnienie, czy jeżeli są zmiany projektowe, to znaczy,  
iż będą większe koszty. Stwierdził przy tym, że może on otrzymać odpowiedź na piśmie. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki wyraził obawę, że tak, natomiast ma 
on nadzieję, iż są to zmiany, jeżeli są to zwiększenia w zakładanych środkach finansowych  
na „tę” inwestycję. Zapewnił przy tym, że jeszcze się rozezna i postara się udzielić odpowiedzi 
na piśmie. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że kwestią, którą chce on obecnie poruszyć, była już przez 
niego kilkakrotnie podnoszona. Dlatego w dniu dzisiejszym napisał to swoje pytanie i prośbę  
na kartce oraz pozwoli sobie je odczytać i złożyć na ręce „pana burmistrza”. W związku z tym 
powiadomił, że każdorazowo, kiedy otrzymuje on korespondencję z Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, zmuszony jest pójść na pocztę z uwagi na awizo dotyczące odbioru korespondencji 
za dowodem doręczenia. Jak on się orientuje, list taki kosztuje „urząd” ponad 6 zł. Stwierdził 
też, że już niejednokrotnie podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie prosił on, zwracając się  
do burmistrza, o przesyłanie korespondencji listem zwykłym, względnie do jego teczki radnego. 
Zapewnił przy tym, że taka forma całkowicie mu odpowiada, ale nie wiadomo mu, jak do tej 
kwestii odnoszą się pozostali radni. Warto jednak tę kwestię jednoznacznie uregulować.  
Na dzień dzisiejszy prosi on kolejny raz, aby nie przesyłać na jego domowy adres listów  
za dowodem doręczenia. Stwierdził także, że „to” jest kolejna korespondencja i on co sesję 
Rady Miejskiej w Mosinie tę kwestię podnosi. Oświadczył przy tym, że jest on zdegustowany  
i nie wiadomo mu, czy ktoś nad tym panuje w „urzędzie”, przecież „pan burmistrz” nie jest  
od tego. Stwierdził również, że „to” jest kolejne pismo z Referatu Inwestycji i nie wiadomo mu, 
dlaczego człowiek musi iść w sobotę przed południem na pocztę, wystawać w półgodzinnej 
kolejce, żeby otrzymać pismo naprawdę ważne, ale „za chwilę”, za 3 dni jest on na sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie i mógłby wówczas je otrzymać. Ponadto posiedzeń komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie było „tyle” – „proszę państwa zakończmy ten proceder”. Oświadczył przy 
tym, że teraz mówi on do wszystkich urzędników, „którzy siedzą na sali” – prosi on, aby nie 
wysyłać, w każdym bądź razie do niego, korespondencji za dowodem doręczenia.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że nie ma on innego 
zdania, jak radny Jan Marciniak w tym zakresie. Zapewnił przy tym, że wydał on polecenie 
służbowe, aby wyżej wymienionemu radnemu dostarczać korespondencję albo na sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, albo „do skrzynki”, albo w czasie trwania posiedzeń komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie. Stwierdził też, że widzi on, iż to jego polecenie służbowe nie jest 
realizowane, w związku z tym zostanie ono wydane na piśmie, a jeżeli to nie będzie skutkowało, 
to wyciągnie konsekwencje służbowe, jeśli to radnego Jana Marciniaka zadowoli. Uważa on 
bowiem, że bezsensem jest wysyłanie listem poleconym korespondencji, którą wyżej 
wymieniony radny może otrzymać podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie lub przy innej 
okazji. 
Radna Wiesława Mania zwróciła się o wyjaśnienie, czy Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Piotr Janicki planuje zatrudnienie drugiego swojego zastępcy, a jeśli tak – to na jakich 
warunkach. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki powiadomił, że planuje on zatrudnić 
drugiego zastępcę burmistrza. Zapewnił przy tym, że jeśli chodzi o warunki finansowe,  
to będzie to „kwota mniejsza niż poprzedni drugi zastępca z pewnością” – myśli on, iż to będzie 
w granicach „6.000,00” brutto. 
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Radny Waldemar Waligórski stwierdził, że chciał on się dowiedzieć na jakich warunkach został 
przyjęty pierwszy wiceburmistrz. Może „pan wiceburmistrz” trochę szerzej przedstawiłby się, 
gdyż jego zdaniem przedstawienie wiceburmistrza w dwóch zdaniach jest „bardzo dużym 
skrótem myślowym”.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki poinformował, że jego pierwszy 
zastępca otrzymuje wynagrodzenie brutto 6.200,00 zł. Przypomniał przy tym, że przedstawiał 
on go na samym początku XIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, jednak stwierdził wówczas,  
iż więcej na swój temat mógłby powiedzieć on sam. Zapewnił też, że on p. Witolda Wińskiego 
zna bardzo dobrze i mógłby opowiadać o nim bardzo długo, tylko nie wiadomo mu, czy oprócz 
radnego Waldemara Waligórskiego jest jeszcze pora, aby inni słuchali na temat p. Wińskiego. 
Może on to zrobić teraz – wymieniać jego liczne zalety, przemilczeć jego wady, gdyż jak każdy 
człowiek również je ma, tylko nie wiadomo mu, czy jest w tym miejscu sens i czy jest to 
zasadne. Stwierdził przy tym, że jeżeli radny Waldemar Waligórski ma konkretne pytania 
dotyczące przebiegu jego pracy zawodowej, wcześniejszej aktywności społecznej  
i samorządowej, to prosi on o podanie takiego konkretnego pytania i z pewnością  
p. Wiński szczegółowo na nie odpowie. Jeżeli wyżej wymieniony radny jest przygotowany,  
to myśli on, że p. Wiński również będzie przygotowany na publiczne takie pytania. 
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się o wyjaśnienie, na jaki okres został zatrudniony „pan 
wiceburmistrz”: czy to jest określony okres, czy równoległy z Pełniącego Funkcję Burmistrza 
Gminy Mosina Piotra Janickiego „tutaj” urzędowaniem, czy to jest okres – nie wiadomo mu  
– trzymiesięczny, dwumiesięczny: prosi on o takie informacje, jeżeli może prosić. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki poinformował, że on powołuje 
zastępców burmistrza zarządzeniem, które jest na czas nieokreślony. Powiadomił przy tym,  
że jego zastępcy pełnią swoją funkcję tak długo, jak długo swoją funkcję pełni on,  
czyli w momencie, kiedy on otrzymuje odwołanie, oni również tracą swoje stanowiska. Nie jest 
więc tak, że zostają w „urzędzie” – będą tak długo, jak będzie on. 
Radna Maria Krause zapewniła, że doskonale zdaje sobie ona sprawę z tego, iż tak długo,  
jak urzęduje burmistrz, urzędują również jego zastępcy, ale istnieją różne umowy o pracę:  
na czas określony, na czas nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy, ewentualnie  
na czas zastępstwa itd. Poinformowała przy tym, że interesuje ją na przykład, a również i innych 
członków „naszego” klubu radnych, jak wygląda „ta” umowa: czy jest to umowa konkretna, 
która „mówi” o tym, iż stanowisko „pan” traci z chwilą, kiedy będzie nowy burmistrz i wtedy 
wiąże się to z tym, że nie ma odpraw itd., czy też wtedy jest normalny okres wypowiedzenia, 
czy jeżeli niewypowiedzenia, to czy za jakiś okres należy się wtedy jeszcze, poza pełnieniem 
funkcji, wynagrodzenie, czy nie – „w jaki sposób pan te umowy zawarł”. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki powiadomił, że „te” kwestie 
szczegółowo reguluje „ustawa”. Określa ona w jaki sposób powołuje się zastępców burmistrza. 
Poinformował też, że on nie sporządzał osobnych umów o pracę z zastępcami – powołał ich 
zarządzeniem. Te zarządzenia są dostępne ogólnie – o powołaniu jego zastępców, to znaczy  
na razie jednego, gdyż było pytanie, czy ma on w planie powołać drugiego i odpowiedział on,  
że tak. Jednak póki co powołany został jeden jego zastępca, drugiego jeszcze nie powołał. Jeśli 
chodzi o p. Wińskiego, to jego powołał on zarządzeniem i w nim określone są wszystkie 
warunki. Zapewnił przy tym, że nie ma odpraw – to reguluje „ustawa” – on nie powtarza 
uregulowań ustawowych w swoim zarządzeniu. „Ustawa” bowiem reguluje „to” dosyć 
precyzyjnie i nie widzi potrzeby wpisywania w osobną umowę o pracę z p. Wińskim tych 
wszystkich zapisów, które są w niej. W momencie, kiedy on straci stanowisko, p. Wiński straci 
również swoje i nie zostanie mu wypłacone żadne odszkodowanie, żaden okres wypowiedzenia 
nie będzie go obowiązywać, ale „to” reguluje „ustawa”. Zapewnił także, że „te” kwoty 
wynagrodzenia, które otrzymuje jego zastępca, są porównywalnie mniejsze od tych, które mieli 
poprzednicy na „tych” stanowiskach. Jeśli „państwo macie ochotę się zapoznać”, jakie to kwoty 
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dotyczyły poprzedników p. Wińskiego na „tym” stanowisku, to służy on taką informacją, nie 
może jej jednak podać „z głowy”, tylko musi szczegółowo się zapoznać z aktami zatrudniania  
w „tym urzędzie” zastępców burmistrzów. 
Radny Marian Kunaj oświadczył, że chciał on się odnieść do budżetu w pewnej konkretnej 
sprawie, która – wiadomo mu, iż radny Marek Klemens „się podśmiechuje”, wie dlaczego: 
głosował on przeciwnie – za chwilę będzie on starał się to udokumentować, albo żądać 
wyjaśnień. Zwrócił się przy tym z prośbą, aby go nie posądzać o złą wolę. Stwierdził też,  
że wszystkie dzieci w szkole muszą mieć ciepło, zarówno miejskie, czy wiejskie. Kiedy jednak 
on otrzymuje informację, że 10 lat temu okna skrzynkowe, czy kastowe są montowane,  
po 10 latach się wyrzuca, proponuje się plastikowe za kwotę 80.000,00 zł, to dzisiaj przestaje on 
dziwić się, dlaczego „jesteśmy w ogonie” dwóch i pół tysiąca gmin w kraju – z tyłu – „lekką 
ręką”. Ma on kilka pytań, prosiłby wyczulić Komisję Rewizyjną, gdyż do niej się potem zwróci. 
Zapytał przy tym, kto wnioskuje o wymianę „tych” okien, jakim jest autorytetem, jeśli „idzie”  
o fachowość. Powiadomił także, że jest on ponad 40 lat stolarzem, „obraca się” w branży 
drzewnej, a ponad 30 jest mistrzem stolarskim, także nie jest mu to obce w ogóle. Wyraził przy 
tym przekonanie, że „po 10 latach nikt na naszej sali prawdopodobnie nie wyrzucałby 
pieniędzy, wymieniał okna”. Zwrócił się również o wyjaśnienie, czy wszystkie okna uległy 
zniszczeniu, czy jest to tylko sugestia, czy stan faktyczny. Stwierdził przy tym, że okres 10-letni 
nie upoważnia przy prawidłowej konserwacji typu – może to było zaniechane – pokostowanie 
olejami, malowanie farbą podkładową, nawierzchniową – do remontu, a już na pewno  
do wymiany. Zapytał też, gdzie powstały zaniedbania i kto jest za nie odpowiedzialny – nie 
wiadomo mu – dyrektor, konserwator, brak nadzoru. Zakładając, że „owe” okna, jak informuje 
go radny Marek Klemens, już w chwili zakupu budziły obawy co do jakości wykonania,  
to dlaczego ówczesne władze – „wiemy”, o kim on mówi, nie będzie wymieniał z nazwiska  
– zdecydowały się na ich zakup. Stwierdził przy tym, że są to „potężne pieniądze”.  
W przypadku niewyjaśnienia tych i szeregu innych wątpliwości, jego zdaniem istnieje zarzut 
przekroczenia swoich kompetencji, mając na uwadze wydanie „lekką ręką” około 80.000,00 zł 
na zakup i montaż następnych okien, gdy obecne – jego zdaniem – powinny jeszcze długie lata 
funkcjonować. Może on wskazać budynki użyteczności publicznej, gdzie okna sprzed wojny, 
wymienione krótko po wojnie, funkcjonują, ale „dbane” – taka jest prawda. Zwrócił się także  
z prośbą do odpowiedzialnego za inwestycje zastępcy burmistrza Witolda Wińskiego  
o powołanie komisji rzeczoznawców, gdyż „tam” się muszą rzeczoznawcy wypowiedzieć,  
o powołanie z fachowców branży drzewnej, a konkretnie stolarki okiennej, celem ustalenia 
winnych rażących zaniedbań i pociągnięcia do odpowiedzialności, nawet karnej, za malwersacje 
publicznych finansów. Zaproponował przy tym, aby te działania, o których on mówi, były 
jawne, przy „podniesionej kurtynie”, jak również upublicznianie ich w informatorze, jakim jest 
„Merkuriusz Mosiński”. Zgłosił również wniosek do Komisji Rewizyjnej o wszczęcie procedury 
wyjaśniającej „tak” szybką wymianę okien za „tak” wysoką kwotę. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że pod adresem Komisji Rewizyjnej skierowane 
jest wystąpienie radnego Mariana Kunaja z określonymi pytaniami. 
Radny Marian Kunaj zapewnił, że „przedłoży na piśmie”. 
Radny Leszek Dymalski poinformował, że na spotkaniu w dniu „3 maja” w OSP Mosina  
w rozmowie „z dowódcami”, dowiedział się on, iż istnieje wariant uzyskania nieodpłatnego 
używanego samochodu strażackiego do działań bojowych OSP Mosina. Zapytał przy tym,  
czy „pan burmistrz” ma w tej materii jakieś rozeznanie, czy jakieś rozmowy były prowadzone. 
Jeśli tak, to na jakim etapie są te rozmowy. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że radnego Leszka Dymalskiego zupełnie on nie słyszał – jest 
to znowu apel o mikrofony. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki powiadomił, że nikt z nim nie 
rozmawiał na temat nieodpłatnego użyczenia samochodu dla straży pożarnej, ani na temat 
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uzyskania takiego samochodu. Stwierdził przy tym, że nie wiadomo mu, w jaki sposób można 
byłoby pozyskać za darmo samochód – jeżeli jest taka możliwość, to prosi on o jej wskazanie.  
Wówczas bardzo chętnie będzie się on stosował do takich wskazówek, jeżeli one będą służyć 
temu, żeby pozyskać za darmo samochód – jest on jak najbardziej za. 
Radny Leszek Dymalski poinformował, że z tych danych, które w rozmowach „z dowódcami” 
uzyskał, wynika, iż chodzi o chodzi o używany pojazd około 10-letni w wyniku likwidacji 
jakiegoś innego pojazdu z Państwowej Straży Pożarnej, który zgodnie z procedurami PSP ma 
już swój przebieg jakby zamortyzowany. Z rozmów „z dowódcami” wynika – nie wiadomo mu, 
jak to na dzień dzisiejszy wygląda – że można ewentualnie „taki” pojazd uzyskać przy 
gwarancji burmistrza, który określi, iż podejmie się obsługi technicznej i garażowania takiego 
sprzętu. Miałby on taką prośbę, jeżeli nie ma, nie wiadomo mu, dlaczego... 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki zapewnił, że z nim nikt nie 
rozmawiał, w związku z czym czeka on na rozmowę z szefem straży pożarnych. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił uwagę, że sprawa jest nagląca, ponieważ jakoś terminy się 
akurat zbiegają do podjęcia „tej” decyzji ze strony „pana burmistrza”. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Piotr Janicki stwierdził, że czeka on  w takim razie 
na rozmowę telefoniczną. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił uwagę, że poruszony przez radnego Mariana Kunaja temat 
okien, nie dotyczy tylko Daszewic. Dotyczy on przysłowia: „kto długo buduje, ten drogo 
buduje”. Zauważył też, że „mamy” również od ponad 10 lat zamontowane okna niedokończonej 
sali widowiskowej w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej. Wyraził przy tym przekonanie,  
że okna przez ten czas na pewno nie były malowane, nie były konserwowane, nie były myte, 
ponieważ inwestycja jest niezakończona. Być może to, co on powiedział, w znacznej mierze 
odnosi się też do „tej” inwestycji w Daszewicach, kiedy „uruchamialiśmy” gimnazjum – przez 
długi czas „ten” budynek był stopniowo wykańczany i być może „ten ząb czasu” między innymi 
z tego powodu podziałał na „te” okna i tak się to stało – on się nie odnosi do tego. Natomiast 
proponowałby on, aby na przyszłość podchodzić, „tak, jak tutaj pracujemy razem”, do tego, 
żeby jednak jak inwestycja jest rozpoczęta, została zakończona. Z tym całkowicie on się zgadza, 
ponieważ wtedy są to zmarnowane rzeczywiście pieniądze. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że nie chciał zabierać głosu i polemizować z radnym 
Marianem Kunajem, ale „kolega” ma rację – pamięta on akurat, gdyż 5 lat w Daszewicach część 
budynku była nieogrzewana, nieużywana, ponieważ była nieskończona i „te” okna stały. Poza 
tym zakup okien jaki był, taki był – pierwsze okno kastowe nie ma klamek, tylko jest zamykane 
drugim oknem i drugim przyciskane. Zwrócił się przy tym z prośbą do radnego Mariana Kunaja,  
aby sobie zobaczył, gdyż to da jemu obraz, jakie to jest okno. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, że należy pojechać i zobaczyć, niech komisja to oceni. 
Radny Marek Klemens zapewnił, że nie chce on dyskutować z radnym Marianem Kunajem, 
gdyż dla niego jest to oczywiste, iż po 5 latach, „gdzie nie jest ogrzewane, gdzie zamakały te 
okna, gdzie gniły, gdzie nie były konserwowane”, a wykonanie ich było beznadziejne,  
gdyż „tyle” było wówczas pieniędzy i można było już wtedy kupić okna plastikowe – byłby 
problem „z głowy”, ale nie było pieniędzy i „było tyle, ile było”. Inna jeszcze jest kwestia, że są 
to bardzo duże okna, co innego bowiem, jak są okna małe – inaczej się konserwuje, inaczej się 
trzymają, a inne zupełnie muszą obciążenia przenosić bardzo duże okna. Powiadomił też,  
że „w szkole” są bardzo duże okna i one też pracują, jak wieją wiatry, to wszystko pracuje  
– radny Marian Kunaj jako stolarz powinien o tym wiedzieć. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, że nie zmienia to postaci rzeczy w ogóle, jeśli chodzi  
o konserwację i malowanie. 
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do punktu 11. – Zakończenie sesji. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował radnym, zaproszonym gościom  

oraz mieszkańcom Gminy Mosina za udział w obradach i zakończył XIII sesję Rady Miejskiej 
w Mosinie o godz. 19.20. 
 
  
   Protokołował                                        Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                                        Jacek Szeszuła 

   Radna nadzorująca 
  sporządzenie protokołu 

 
  Maria Krause 
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Lista załączników 
 

1. Uchwała nr XIII/67/07 wraz z listą radnych w głosowaniu imiennym nad projektem 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 

2. Uchwała nr XIII/68/07. 
3. Kserokopia pisma Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina nr FB. EM 3014/11/07 

z dnia 14 maja 2007 r. 
4. Kserokopia Uchwały Nr 8/315/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2007 r. 
5. Kserokopia autopoprawek do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 Pełniącego 

Funkcję Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 maja 2007 r. 
6. Lista obecności radnych. 
7. Lista zaproszonych gości. 

  
 
 


