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

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
  
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Wydatki budżetowe, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2007 (uchwała).  
8. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała). 
9. Budżet Gminy Mosina na rok 2008 (uchwała): 

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, 
b) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
c) opinie klubów radnych, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
e) stanowisko Burmistrza Gminy Mosina, 
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,  
g) głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 

10. Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, warunki i szczegółowe zasady  
oraz tryb ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami 
sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym (uchwała). 

11. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” 
(uchwała). 

12. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008” (uchwała). 
13. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  

i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego 
oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina 
(uchwała). 

14. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Mosina (uchwała). 

15. Zmiana uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina (uchwała). 

16. Utworzenie funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (uchwała). 
17. Odwołanie Skarbnika Gminy Mosina (uchwała). 
18. Powołanie Skarbnika Gminy Mosina (uchwała). 
19. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 29 listopada do 28 grudnia 

2007 r. 
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20. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
21. Zapytania i wnioski radnych. 
22. Życzenia noworoczne. 
23. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.10 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
oraz mieszkańców Gminy Mosina. Następnie przypomniał, że w dniu wczorajszym minęła  
89. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Było to jedyne zakończone zwycięstwem 
powstanie w „naszych” dziejach. Naczelnik Tadeusz Kościuszko w swoich rozważaniach  
pod tytułem „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?” stwierdził, że tylko konflikt 
pomiędzy zaborcami jest szansą dla przyszłej Polski. Taka szansa zaistniała po 123 latach. 
Dobrze zorganizowany zryw powstańców, osiągnięcia terytorialne do 16 lutego 1919 r.,  
czyli do rozejmu w Trewirze, zaowocowały tym, że na konferencji wersalskiej część 
Wielkopolski została przyłączona do Państwa Polskiego. Są to fakty historyczne, których nie 
można zmieniać i zmienić. Ówcześni mieszkańcy Mosiny nie zorganizowali się w oddziały 
zbrojne, tak jak to miało miejsce w Środzie, Kórniku, Śremie, czy w Szamotułach. Natomiast 
faktem jest, że ci mieszkańcy walczyli praktycznie na wszystkich frontach Powstania 
Wielkopolskiego oraz w Powstaniach Śląskich i za to im chwała. W związku z tym ich 
nazwiska na trwale zostały związane z historią „tej” ziemi. Stąd też „naszym” obowiązkiem 
jest zachowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w XXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 20 radnych, co stanowi 95,24% 
ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej. Nieobecna była radna Barbara Czaińska  
z powodu choroby. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  

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

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 
protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawował radny Ryszard Rybicki.  
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Radny Ryszard Rybicki wyraził zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Ryszarda Rybickiego na nadzorującego 
sporządzenie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radnego 
Ryszarda Rybickiego do nadzorowania sporządzenia protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, że radnym nadzorującym 
sporządzenie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie był radny Marek Klemens. 
Radny Marek Klemens oświadczył, że nie wnosi uwag do protokołu z wyżej wymienionej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
przyjąć bez czytania i poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek XXIII 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 zaproponował, aby dokonać zamiany pomiędzy 
dotychczasowymi punktami 7 i 8 proponowanego porządku XXIII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie, w związku z czym pkt 7 otrzymałby brzmienie: „Zmiany w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2007 (uchwała)”, a pkt 8 brzmienie: „Wydatki budżetowe, których 
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 
(uchwała)”. Następnie w związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag  
i pytań, poddał swój wniosek pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 20 głosami „za”. Ustalony w ten sposób porządek 
XXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała). 
8. Wydatki budżetowe, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2007 (uchwała). 
9. Budżet Gminy Mosina na rok 2008 (uchwała): 

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, 
b) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
c) opinie klubów radnych, 
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
e) stanowisko Burmistrza Gminy Mosina, 
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
g)  głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 

10. Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, warunki i szczegółowe zasady  
oraz tryb ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami 
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sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym (uchwała). 

11. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” 
(uchwała). 

12. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008” (uchwała). 
13. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  

i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego 
oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina 
(uchwała). 

14. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie 
Gminy Mosina (uchwała). 

15. Zmiana uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina (uchwała). 

16. Utworzenie funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (uchwała). 
17. Odwołanie Skarbnika Gminy Mosina (uchwała). 
18. Powołanie Skarbnika Gminy Mosina (uchwała). 
19. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 29 listopada do 28 grudnia 

2007 r. 
20. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
21. Zapytania i wnioski radnych. 
22. Życzenia noworoczne. 
23. Zakończenie sesji. 
 
do punktu 7. – Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała). 
 Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007. Stwierdził przy tym, że zmiany dokonane w dziale: Oświata  
i Wychowanie, na co zwróciła uwagę nie tylko Komisja Budżetu i Finansów, ale także 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, „w tej formie” nie powinny mieć miejsca. Nie może 
bowiem być takiej sytuacji, aby w trzech pozycjach, w których jest mowa o wynagrodzeniach 
i składkach na ubezpieczenie społeczne, „te” kwoty nie były ze sobą zbieżne. O ile dobrze on 
pamięta, to w wynagrodzeniach w gimnazjach kwota wynosi „minus 43 tysiące”,  
a na składkach ubezpieczeń społecznych „bodajże plus 49 tysięcy”. Są to rzeczy 
niedopuszczalne i o tym „mówiliśmy” na posiedzeniach: Komisji Budżetu i Finansów  
oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Chcę on, aby „to” zostało mocno powiedziane,  
gdyż nie mówi on tylko swoim głosem, ale praktycznie wszystkich członków Komisji 
Budżetu i Finansów, aby „ta” sytuacja diametralnie się zmieniła z dniem 1 stycznia 2008 r. 
Wyraził też przekonanie, że „o tym musimy mówić głośno” i „nad tym wspólnie pracować”, 
aby „te” sytuacje się nie powtarzały.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Mosina na rok 2007. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
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Uchwałę nr XXIII/132/07 w powyższej sprawie 17 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych w głosowaniu imiennym nad projektem uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Wydatki budżetowe, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2007 (uchwała). 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu 

uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2007.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, 
których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/133/07 w powyższej 
sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Budżet Gminy Mosina na rok 2008 (uchwała): 

a) odczytanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina  
na rok 2008, 

Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że jest „to” w zasadzie najważniejszy 
element „naszego” dzisiejszego spotkania, który absorbował nie tylko organ wykonawczy,  
ale przede wszystkim organ stanowiący przez ostatnie tygodnie. Stwierdziła też,  
że „rozmawiamy” o budżecie Gminy Mosina, o uchwale budżetowej, którą wspólnie 
„będziemy realizowali” przez cały rok. Zwróciła przy tym uwagę, że „rozmawiamy”  
o kwocie 56.042.765,00 zł. Jest to dolna kwota, którą wspólnie „będziemy 
zagospodarowywali”, a za wykonanie oraz wykorzystanie tych pieniędzy przed „naszymi” 
mieszkańcami – „odpowiadali”. Temat „ten” absorbował „nas wszystkich” przez ostatnie 
tygodnie przede wszystkim w obszarze inwestycji. Jest to obszar, którym zainteresowani są 
wszyscy „nasi” mieszkańcy, a „wy państwo” jako wyraziciele ich opinii, przede wszystkim 
„jesteście odpowiedzialni” za jak najlepsze i jak najbardziej czytelne wykorzystanie środków 
finansowych przeznaczonych na inwestycje. W kwocie 56.042.765,00 zł między innymi 
właśnie inwestycje się zawierają. Mieszczą się w niej także wydatki stałe, o których w tej 
chwili nie chciałaby ona mówić, gdyż „państwo doskonale je znacie” i „przeanalizowaliście” 
pewnie dostarczone wcześniej materiały i często są to wydatki, na które „nie mamy” wpływu. 
Powiadomiła także, że „próbujemy” mieć wpływ na oświatę, „próbujemy to ograniczać”,  
ale „idzie nam to bardzo trudno”. „Będziemy” w związku z tym „starali się wszystko bardziej 
ukonkretniać, uściślać” i być może doprowadzić do pewnych oszczędności, gdyż pomysły  
na „ten” temat wspólne „mamy”. Również są „to” wydatki, na które „nie mamy” wpływu, 
będące wydatkami stałymi, decydujące o dobrym funkcjonowaniu gminy. Stwierdziła 
również, że najwięcej czasu „poświęciliśmy” wspólnemu układaniu inwestycji i było to 
„nasze” zadanie najtrudniejsze, gdyż oczekiwania muszą korespondować z możliwościami. 
Przedstawia ona w tej chwili projekt budżetu Gminy Mosina, który zgodnie z procedurą 
uchwalania budżetu, został złożony w Biurze Rady Miejskiej i w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 15 listopada 2007 r. Jest to projekt budżetu wzbogacony 
o autopoprawkę, która jest owocem „naszej” wspólnej pracy przez ostatnie tygodnie. 
Wyraziła też przekonanie, że przesłanki, którymi kierowała się ona przy redagowaniu 
budżetu, są Radzie Miejskiej w Mosinie doskonale znane. Jest to przede wszystkim realizacja 
„wszystkich treści”, aby korespondowała z dokumentami kierunkowymi, zatwierdzonymi 
przez Radę Miejską w Mosinie, jaką jest strategia Gminy Mosina, lokalny plan rozwoju,  
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a przede wszystkim ten najważniejszy – wieloletni plan inwestycyjny. Następną przesłanką to 
poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców, o którym często „mówimy” i które – odnosi ona 
wrażenie – „państwo akceptujecie”, że jest to jeden z ważniejszych celów wydawania 
„naszych” środków finansowych. Kierowała się ona również  realizacją wniosków radnych, 
sołtysów, „komitetów osiedlowych” i innych instytucji. Wnioski te po ostatnim posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów przekazała ona przewodniczącemu wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz przewodniczącemu Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego. Jest to około 300 zadań zgłoszonych przez „te 
wszystkie instytucje”, które wcześniej ona wymieniła. One przede wszystkim „mówią”  
o oczekiwaniach, o różnych zadaniach zgłoszonych, które są kosztochłonne w różnym stopniu 
i w różnym zakresie. Poinformowała też, że kierowała się także tworzeniem warunków  
do budowania więzi społecznych różnych środowisk: miejskich, wiejskich, grup formalnych  
i nieformalnych. Wyraziła przy tym przekonanie, że jest bardzo ważne w obecnym czasie, 
aby ludzie identyfikowali się z miejscem, w którym mieszkają i wspólnie z „nami”  
włączali się do współrządzenia, „do samorządzenia naszą gminą”. Stwierdziła także,  
że projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2008, złożony w dniu 15 listopada 2007 r. w Biurze 
Rady Miejskiej w Mosinie, był do dyspozycji wszystkich radnych i przede wszystkim „pana 
przewodniczącego”, który jako organizator pracy Rady Miejskiej, doskonale zorganizował 
pracę jej komisji stałych, żeby do 7 grudnia 2007 r. – zgodnie z procedurą, został 
szczegółowo przeanalizowany „ten projekt” i zakończył się opiniami oraz wnioskami. 
Faktycznie w dniu 7 grudnia 2007 r. – zgodnie z procedurą – wszyscy członkowie „komisji” 
szczegółowo i pracowicie analizowali „ten projekt”, wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej 
w Mosinie szczegółowo się nim zajmowały, towarzyszyła temu rzeczowa dyskusja, która 
została zakończona opiniami lub wnioskami. Komisja Budżetu i Finansów współpracowała 
ściśle z Komisją Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego i uzgodniła  
do 7 grudnia br. wspólnie z organem wykonawczym – burmistrzem – ostateczną wersję 
budżetu Gminy Mosina na rok 2008. W zasadzie posiedzenia wszystkich komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie, które zostały zebrane przez Komisję Budżetu i Finansów, 
zakończyły się wspólnym jakby projektem budżetu, który „państwo mieliście 7 dni przed 
dzisiejszą sesją dostarczony” i jeszcze „mogliście się bardzo szczegółowo przyjrzeć”. 
Powiadomiła również, że „projekt” został przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej  
w Mosinie, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej stosunkiem głosów 3 do 2, zaopiniowany 
pozytywnie – wzbogacony o „tę” autopoprawkę, gdyż nie wszystko w takim brzmieniu,  
jak było w „projekcie”, jest umieszczone: wiele zadań zostało poszerzonych i dodanych. 
Oświadczyła przy tym, że chciałaby ona podziękować radnym za rzetelną, rzeczową pracę 
nad budżetem, dostrzeżenie prawdy, iż połączenie możliwości finansowych Gminy Mosina  
z oczekiwaniami mieszkańców jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Dziękuje ona  
za przyjęcie argumentów, którymi kierowała się ona przy redagowaniu budżetu – były one 
czytelne i odnosi ona wrażenie, że „państwo również się z nimi identyfikujecie”. Części 
radnych chciałaby ona także podziękować za trudne, ale jak się okazuje możliwe, oderwane 
od jednostkowych interesów, postrzeganie gminy jako jednego organizmu i dostrzeżenie 
konieczności wyboru, czyli hierarchizacji zadań i określenie priorytetów, gdyż przy „takich” 
możliwościach finansowych, a nie innych, o których „mówiliśmy”, na coś trzeba było  
się zdecydować i to „państwo zrobiliście”. Wyraziła też zadowolenie, że przedstawiony 
„projekt” znalazł akceptację i zrozumienie u większości radnych, a po wprowadzeniu 
autopoprawki sądzi ona, iż zostanie on konsekwentnie zatwierdzony. Zwróciła przy tym 
uwagę, że autopoprawka jest efektem prac komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, 
zaakceptowana zarówno przez radnych, jak i organ stanowiący oraz organ wykonawczy 
burmistrza – oba organy posiadające mandat zaufania społecznego. Jeszcze raz dziękuje ona 
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za „tę” ogromną pracę, zrozumienie, rzeczową dyskusję i prosi ona o zatwierdzenie  
poszerzonego o „tę” autopoprawkę projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 

 
b) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował,  
że Komisja Budżetu i Finansów jako – jego zdaniem – najistotniejsza spośród komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie, jakby na końcu wypowiadała się na temat projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2008 i wniesionych do niego poprawek. W wyniku rozmów, debat, 
posiedzeń, również w tych pracach istotną rolę odegrała Komisja Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego, ostatecznie Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała 
„ten” dokument pozytywnie, choć były zgłaszane dodatkowe wnioski i propozycje, nie 
uzyskiwały one ostatecznie większości podczas głosowania. Tak więc Komisja Budżetu  
i Finansów „ten” budżet Gminy Mosina na rok 2008 z „tymi” autopoprawkami, „które zostały 
przed chwilą odczytane”, a „nam” przedłożone wcześniej w materiałach sesyjnych, 
zaopiniowała pozytywnie.  
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Waldemar Wiązek powiadomił, 
że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa jednogłośnie przyjęła, czyli 7 głosami „za”,  
a „obradowaliśmy” nad sprawami związanymi z rolnictwem i łowiectwem. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w działach: 801, 854, 921 i 926. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens powiadomił, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie opiniuje zadania inwestycyjne na rok 2008 zaproponowane przez Burmistrza 
Gminy Mosina w uzgodnieniu z komisją, po dokonaniu autopoprawki. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje 
projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w dziale 754. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
powiadomił, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej na swoim posiedzeniu 
w dniu 27 listopada 2007 r. – 5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
– pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w rozdziale 75075. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński poinformował, że Komisja Rewizyjna 
na wspólnym posiedzeniu z innymi komisjami stałymi Rady Miejskiej w Mosinie w dniu  
27 listopada 2007 r. wyraziła negatywną opinię o przedłożonym projekcie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2008. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Antoni Karliński 
powiadomił, że w dniu 27 listopada br. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2008 w dziale 851 i w dziale 
852. 
 

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

Krause poinformowała, że Klub Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska”  
zapoznał się szczegółowo z przedstawionym przez Burmistrza Gminy Mosina projektem 
budżetu Gminy Mosina na rok 2008 wraz z autopoprawkami. Radni z „naszego klubu” 
również uczestniczyli w pracach wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 
dotyczących „tej” kwestii. Po szerokich konstruktywnych dyskusjach, dopracowano 
szczegóły  dotyczące autopoprawki. Przedstawiony przez burmistrz Zofię Springer projekt, 
którego dochody przekraczają 56.000.000,00 zł, a wydatki – ponad 52.000.000,00 zł, jest 
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budżetem kompromisu. Znajdują się w nim środki finansowe na działalność bieżącą,  
ale również na inwestycje i to te, które są najbardziej potrzebne. Przeznaczenie na ten cel 
kwoty ponad 8.000.000,00 zł i prawie 4.000.000,00 zł na spłatę pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to łącznie wydatki inwestycyjne  
z „tego” budżetu w wysokości około 12.000.000,00 zł. Jest to kwota niebagatelna zważywszy 
na planowane dochody w wysokości około 56.000.000,00 zł. Stąd wniosek, że jest to budżet 
proinwestycyjny, a więc nastawiony nie tylko na konsumpcję, ale szczególnie na pomnażanie 
majątku trwałego. Reasumując „klub nasz” jest za przyjęciem projektu budżetu Gminy 
Mosina na 2008 rok przedstawionego przez Burmistrza Gminy Mosina.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Niezależni” Marian Kunaj powiadomił, że Klub Radnych 
„Niezależni” po przeprowadzonej analizie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2008, 
przedłożonego przez Burmistrza Gminy Mosina wraz z autopoprawkami, opiniuje go 
pozytywnie. Budżet Gminy Mosina na rok 2008 przewiduje dużo istotnych zadań  
do wykonania. Mając tego świadomość, „prosimy panią burmistrz”, aby został w pełni 
zrealizowany. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens poinformował,  
że Klub Radnych „Praworządna Gmina” będzie głosował za projektem uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2008. Decyzja ta cieszy „nas”, ponieważ wypracowany projekt 
jest kompromisem, a kompromis być może wszystkich nie uszczęśliwia, ale w jakimś stopniu 
na pewno zadawala. „Wydaje nam się”, że zostały w części chociaż uwzględnione „nasze” 
postulaty, o których „mówiliśmy” w poprzednich latach, żeby budżet był właśnie 
proinwestycyjny, zadań za bardzo nie rozdrabniać, a kontynuować – „mamy zapewnienia  
ze strony burmistrzów” co do nadwyżki budżetowej, która ma zostać dołożona  
na dokończenie inwestycji. Te wszystkie działania sprawiają, że jest to „światełko w tunelu”, 
które napawa „nas” optymizmem i dlatego „będziemy głosować za”. 
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Jan Marciniak wyraził przekonanie, 
że aby mówić o budżecie Gminy Mosina na rok 2008, należałoby również powiedzieć o jakby 
„przedsionku” omawiania tego projektu budżetu. Chciałby on, „żebyśmy o tym rozmawiali” 
w przyszłym roku o wiele wcześniej. Myśli on przy tym o trzech sprawach. Po pierwsze nie 
może być takiej sytuacji, że Minister Finansów wydaje rozporządzenie o podatkach, które 
mają obowiązywać w roku 2008, w miesiącu lipcu, a „my uchwalamy” podatki na koniec 
listopada, gdyż założenia budżetowe przedłożone w sierpniu i dalej przedłożony projekt 
budżetu do 15 listopada uwzględniał podatki dziesięcioprocentowe, tak jakby one zostały 
przesądzone. Tymczasem one zostały przegłosowane dopiero w dniu 29 listopada. Dlatego 
nie jest dla niego zrozumiałe, dlaczego „myśmy” o podatkach „nie rozmawiali” w miesiącu 
wrześniu, a najpóźniej w październiku. Jest to jedna kwestia, na którą chciałby on zwrócić 
uwagę. Jeżeli bowiem „mamy” rozporządzenie Ministra Finansów, tak, jak w tym roku,  
w miesiącu lipcu, względnie sierpniu – „uchwalajmy” podatki wcześniej aniżeli projekt 
budżetu „otrzymamy”. Wówczas bowiem „możemy spokojnie do projektu budżetu 
wprowadzić te wysokości podatków, które „my” jako Rada Miejska w Mosinie 
„uchwaliliśmy”. Zapewnił też, że bezwzględnie na pierwszym lub drugim posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów w przyszłym roku, wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie zajmie się procedurą uchwalania budżetu. Obecna bowiem procedura 
uchwalania budżetu pamiętająca wcześniejsze czasy, które on bardzo dobrze pamięta, jakby 
nie przystaje do obecnej sytuacji. Zwrócił przy tym uwagę, że kiedyś nie było wyborów 
proporcjonalnych, nie było klubów radnych, były wybory większościowe na radnych – była 
zupełnie inna sytuacja, inna specyfika. Dlatego chciałby on, aby „ta procedura” ujrzała jak 
najwcześniej światło dzienne, żeby według niej pracować. To się wiąże również z pracą  
nad projektem budżetu Gminy Mosina na rok 2009 o wiele wcześniej niż w roku bieżącym,  
w roku ubiegłym, czy w latach poprzednich. Wyraził także przekonanie, że „państwo wszyscy 
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wiedzą”, wszyscy radni Rady Miejskiej w Mosinie, iż tempo od dnia 15, 16, czy faktycznie  
– nie wiadomo mu – od 20 listopada, „kiedy zbierała się pierwsza komisja” do 7 grudnia było 
„szalone” i niewątpliwie wiele „żeśmy na temat budżetu i się dowiedzieli i wiele żeśmy 
decyzji podjęli”. Natomiast przez 17, czy 18 dni pracować nad tak ważnym dokumentem, 
przy – co by nie powiedzieć – zdaniach generalnie rozbieżnych, „mamy” – co by nie 
powiedzieć – pewne inne zapatrywania na temat budżetu. Stwierdził przy tym, że „nie 
jesteśmy” jednolici. To, że „my wypracowujemy” kompromis – daleko idący kompromis  
ze strony Klubu Radnych Koalicji Samorządowej – to nie jest jednoznaczne z pełnym 
poparciem budżetu i chciałby on to mocno wyartykułować. Oświadczył również, że on i jego 
Klub Radnych Koalicji Samorządowej wreszcie „cieszymy się”, iż na temat inwestycji  
i poważnych remontów „rozmawiamy” otwarcie i bardzo odpowiedzialnie oraz „zaczynamy 
to traktować” jako priorytet „naszego” działania. Powiadomił też, że Burmistrz Zofia Springer 
wręczyła jemu i chyba przewodniczącemu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego Markowi Klemensowi wnioski, które „składaliśmy” i nie tylko „my”,  
ale także jednostki pomocnicze Gminy Mosina, do projektu budżetu. To samo, co on mówił 
mniej więcej rok temu, praktycznie 100% „państwa” wniosków, „naszych” wniosków, 
dotyczy inwestycji. Chciałby on, aby te inwestycje miały przełożenie. Wyraził także radość, 
że jest „ten wskaźnik”, który obecnie oscyluje w granicach ponad 8.000.000,00 zł  
– w stosunku do poprzednich lat jest to niewątpliwie istotny skok. „Chcielibyśmy” – Klub 
Radnych Koalicji Samorządowej, aby do końca kadencji w roku 2010 uzyskać 20-30% 
wskaźnika nakładów inwestycyjnych. Jego zdaniem – jest to możliwe, „jeżeli wszyscy  
z troską i pokorą pochylimy się nad każdą złotówką i będziemy szukać tych oszczędności”. 
Zapewnia on bowiem, że one są, „tylko musimy o tym wspólnie rozmawiać”. Oświadczył 
również, że apeluje on i prosi, gdyż „takiego” zapisu w uchwale budżetowej być nie może,  
ale „zgłaszaliśmy to na inwestycjach” – chodzi chociażby o 3 sprawy, które są „tam” ujęte  
bardzo ogólnie, a „chcielibyśmy” wiedzieć, na co „te” środki finansowe konkretnie zostaną 
przeznaczone. Chodzi o pozycję budżetową dotyczącą budowy chodników – „nie wiemy” 
jakich chodników, gdzie itd. „Chcielibyśmy”, aby w pierwszym lub w drugim miesiącu  
2008 r. ta informacja została radnym przekazana i być może nawet, jak już „będziemy mieć” 
jednoznaczną decyzję, czy „ustalimy” pewien priorytet, „żebyśmy” nawet przyjęli „to”  
w ramach zmian budżetowych. Druga sprawa dotyczy środków finansowych związanych  
ze współpracą z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg 
Powiatowych. W jednej i w drugiej pozycji jest ujęta kwota w wysokości 200.000,00 zł  
i na pewno ta współpraca w ciągu roku nabierze rozpędu i „pragniemy wiedzieć”, jakie to 
wspólne inwestycje „będziemy z województwem i z powiatem realizowali”. Trzecia sprawa 
dotyczy świetlic wiejskich. Są „tam” kwoty zarezerwowane, generalnie jednakowe  
– w granicach chyba 15.000,00 zł dla każdej świetlicy – również „chcemy wiedzieć”  
na co zostanie to, ma on nadzieję razem z szefami jednostek pomocniczych Gminy Mosina 
zostanie to uzgodnione i przeznaczone. „Chcielibyśmy także wiedzieć” na co konkretnie „te” 
środki finansowe „pójdą”. Podobnie jak z chodnikami sprawa dotyczy budowy oświetlenia, 
które jest bardzo ogólnym pojęciem. W związku z tym „pragnęlibyśmy wiedzieć” jak 
najwcześniej, jakie inwestycje z zakresu poprawy oświetlenia na terenie gminy Mosina będą 
realizowane. Chciałby on także „dotknąć” spraw remontowych, ponieważ „my” 
niejednokrotnie „myślimy” o remoncie, jako o czymś być może niezbyt spektakularnym,  
a nierzadko kwotowo jest to zadanie dość spore – „także o tych remontach poważnych 
rozmawiajmy”, na co środki finansowe „przeznaczamy”. Stwierdził też, że 56.000.000,00 zł 
jest kwotą niewątpliwie sporą – chciałby on i życzy tego burmistrz Zofii Springer oraz jej 
zastępcom, wszystkim pracownikom samorządowym pracującym w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie, w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina, „żeby podchodzili do każdej 
złotówki, jak do złotówki z własnego budżetu domowego” – takie ma on życzenie. Nie są to 
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bowiem pieniądze niczyje, tylko zgromadzone ciężkim trudem przez mieszkańców „tej 
gminy”. Poprzez podatki ci mieszkańcy dali „nam” – Radzie Miejskiej w Mosinie  
– przyzwolenie na rozdział jakby „tych” środków finansowych, a wykonanie, jakby 
rozdysponowanie praktyczne należy do organu wykonawczego gminy i wszystkich 
pracowników, którzy „tym” budżetem przez cały rok 2008 będą się zajmować. Życzy on tego 
wszystkim – „każda złotówka niech będzie oceniana i traktowana jak własna, prywatna,  
z własnego budżetu domowego”. Oświadczył także, że Klub Radnych Koalicji Samorządowej 
będzie głosował za budżetem Gminy Mosina na rok 2008. 
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, że miał on taki moment, iż na innej sali, ale w takim 
samym momencie, że straci wiarę w to, iż Rada Miejska w Mosinie będzie normalnie  
i w sposób kompromisowy pracować. Dzisiaj jednak jest on tej wiary pewien,  
że „tak” będzie i tak jest. Kompromis, o którym mówił Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie Jacek Szeszuła oraz radny Jan Marciniak, jest kompromisem i ze strony Rady 
Miejskiej w Mosinie, radnych i Burmistrza Gminy Mosina, co go bardzo cieszy, że być może 
„odeszliśmy” od momentu, kiedy zbyt głębokie podziały powodowały, iż „nie pracowaliśmy” 
logicznie i na temat. Natomiast dzisiaj może on powiedzieć, że będzie z przyjemnością 
głosował za wspólnie wypracowanym projektem budżetu Gminy Mosina na rok 2008,  
za co on „państwu” dziękuje również osobiście. 
  

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała fragment uchwały  

SO-41/17/0952/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2007 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Mosina na 2008 rok, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

e) stanowisko Burmistrza Gminy Mosina, 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że bardzo starannie wysłuchała wszystkich opinii 

„komisji naszych tematycznych” i dziękuje za nie. Będzie to dla „nas” wskazówka do dalszej 
współpracy. „Większości” dziękuje ona za opinie pozytywne. Chciałaby ona też podkreślić, 
że temat, na którym „się skupiamy”, czyli inwestycje, gdyż każdemu z „nas” najbardziej 
zależy na nich, to jest około 77 zadań na rok 2008, co będzie wymagało ze strony organu 
wykonawczego doskonałej organizacji pracy i też zrozumienia Rady Miejskiej w Mosinie, 
którą „będziemy czasami prosili o wsparcie” w realizacji niektórych zadań. Jest to ogromna 
ilość zadań, z czego 4 są zadaniami powtarzającymi się, ale w takim rozszerzonym 
charakterze. Jeszcze raz dziękuje ona za wszystkie uwagi, które są dla „nas” bardzo cenne, 
„wsłuchujemy się” w głosy nie tylko radnych, ale i w głosy wszystkich „naszych” 
mieszkańców – to jest szczególnie cenne – uważa ona i pewnie „przystąpimy do głosowania”. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2008.   
 

f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że może on powiedzieć, iż wszystkie 

komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie przedyskutowały dostarczone materiały łącznie  
z autopoprawką do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2008.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2008 z dnia 27 grudnia 2007 r., która stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją jednogłośnie  
– 20 głosami „za”. 
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g) głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 
Następnie przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne 

projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008 wraz z przyjętą wcześniej 
autopoprawką. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/134/07  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych w głosowaniu imiennym nad projektem uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2008, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że chce powiedzieć: „serdecznie dziękuję”. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła wyraził przekonanie, że pozostaje podziękować radnym 
Rady Miejskiej w Mosinie za wspólny wysiłek, podziękować burmistrz Zofii Springer  
wraz z osobami towarzyszącymi, którzy „młócili ten budżet od podszewki do samego końca” 
i jednocześnie życzyć „pani burmistrz, panom burmistrzom, pani skarbnik” oraz wszystkim 
pracownikom „urzędu” szczęśliwej realizacji „tego” budżetu.  
 
do punktu 10. – Rodzaje wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, warunki i szczegółowe 

zasady oraz tryb ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku 
z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi  
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała). 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił uwagę, że radni otrzymali w swoich 
materiałach otrzymali projekt uchwały, który został przygotowany przez Komisję Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas przedstawiła szczegóły 
dotyczące projektu uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, 
warunków i szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina 
w związku z ich osiągnięciami sportowymi oraz wysokimi wynikami sportowymi  
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień  
i wysokości nagród pieniężnych, warunków i szczegółowych zasad oraz trybu ich 
przyznawania zawodnikom z Gminy Mosina w związku z ich osiągnięciami sportowymi  
oraz wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/135/07  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2008” (uchwała). 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Mosinie Alina Jasińska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2008”. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się o wyjaśnienie, na czym polega kontrola placówek 
prowadzących sprzedaż alkoholu i jakie „państwo macie” ich efekty. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 
Alina Jasińska wyraziła przekonanie, że na pewno „te” kontrole służą zapobieganiu łamaniu 
prawa, jeśli chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Poinformowała też, że „kontrolujemy” sklepy, czy są w nich informacje „mówiące” o zakazie 
sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym, czy są informacje o zakazie 
spożywania alkoholu na terenie sklepu – w jego obrębie. Powiadomiła przy tym,  
że sporadycznie zdarza się, aby niektóre sklepy ich nie miały – w wyniku kontroli tak wyszło. 
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Poinformowała także, że zdarzyło się, iż podczas kontroli akurat „weszliśmy” do sklepu i ktoś 
spożywał alkohol. Kilka takich punktów było – w wyniku tych kontroli negatywnych  
do „tych” punktów zostały wysłane ostrzegawcze informacje, powiadomiona została Policja  
i Straż Miejska w Mosinie – zaostrzenie kontroli w „tych” właśnie punktach nastąpiło  
w związku z tymi negatywnymi sytuacjami. 
W związku z tym, ze radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, przewodniczący obrad 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/136/07 w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008” (uchwała). 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Mosinie Alina Jasińska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Antoni Karliński 
powiadomił, że na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2008”, jak i projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008”. 
W związku z tym, ze radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXIII/137/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13. – Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne 
składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina (uchwała). 

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, że ustawa z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące szkoły i przedszkola 
do corocznego uchwalania „regulaminu wynagradzania” i taki projekt został w dniu 
dzisiejszym radnym Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiony.  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas powiadomiła, że Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2007 r. przyjęła wniosek, 
aby zapis § 13 pkt 5 projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki 
wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina, przyjął brzmienie: „Nauczycielowi w przedszkolu 
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przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 7% średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty za opiekę wychowawczą nad jedną grupą wiekową”.  
Radny Marian Kunaj zwrócił się o wyjaśnienie, czym sugerowała się Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu, proponując podniesienie o 3% wysokości dodatkowego wynagrodzenia  
dla wychowawców w przedszkolach, czy za mało oni zarabiają, czy za ciężko pracują. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu kierowała się tym, iż dodatek funkcyjny  
dla wychowawców w szkołach wynosi 7% i „kierowaliśmy się” tym, żeby nauczyciele  
w przedszkolu też mieli 7%, ponieważ w poprzednich regulaminach było 4% dodatku  
w szkołach i w przedszkolach, potem Rada Miejska w Mosinie „w poprzedniej uchwale” 
zmieniła wychowawcom na 7%, a w przedszkolach pozostało nadal 4% i „żeby wyrównać”. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zwróciła uwagę, że jeżeli „ten” dodatek 
zostanie podniesiony w przedszkolach, to wszyscy nauczyciele w przedszkolach będą 
traktowani jako wychowawcy. Obejmie to 26 osób i tyle osób obejmie ten dodatek  
w wysokości 7%. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, otrzymają „to” tylko i wyłącznie 
nauczyciele, którzy pełnią funkcję wychowawcy w szkole. Pozostali „przedmiotowcy” 
dodatku „takiego” już nie otrzymają. 
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski zauważył, że projekt przedmiotowej uchwały  
w brzmieniu przedstawionym Radzie Miejskiej w Mosinie przez burmistrz Zofię Springer 
został uzgodniony i zaakceptowany zarówno przez związek zawodowy – Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, jak i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.  
Radny Marian Jabłoński zwrócił uwagę, że radca prawny Andrzej Ossowski zaakceptował 
projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina,  
ale z uwagami dotyczącymi jego § 13. Stwierdził przy tym, że on podejrzewa o co chodzi, 
gdyż ma te same wątpliwości. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik zauważył, że przedmiotowy projekt uchwały zaopiniował 
radca prawny Andrzej Ossowski, ale on zapoznał się z jego opinią, spojrzał w art. 30 Karty 
Nauczyciela i stwierdza jednoznacznie, że wyżej wymieniony przepis nie zna pojęcia 
wynagrodzenia dodatkowego. Praktycznie rzecz biorąc, cały „ten art. 13”, nie mieści się  
w delegacji zawartej w art. 30 ust. 6. Ustawa rozróżnia tylko wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatki za wysługę, funkcyjne, motywacyjne oraz za warunki pracy i nie przewiduje 
możliwości przyznawania innych świadczeń, jak te, które wynikają z tego art. 30. Powiadomił 
też, że spojrzał on „troszeczkę” co robią wojewodowie i najwięcej Wojewoda Podlaski 
stwierdzał nieważności uchwał rad gmin poszerzających katalog dodatków, których ustawa 
nie zna. Dlatego jest tu niebezpieczeństwo, że Wojewoda Wielkopolski stwierdzi nieważność 
„tej” uchwały w zakresie § 13, chociaż wcześniej się zdarzało, że „wojewoda puścił tam 
którąś uchwałę”, ale wystąpił o stwierdzenie nieważności i przegrał to w „naczelnym sądzie” 
ze względów właściwie formalnych, gdyż „nie wskazał w skardze kasacyjnej dokładnie 
jakiego to przepisu dotyczy i co tej uchwale zarzuca”. Musi on stwierdzić, że § 13 przekracza 
delegację ustawową i nie powinien się znaleźć w projekcie tej uchwały i to w całości. Tak 
więc jego zdanie jest takie, że radca prawny Andrzej Ossowski słusznie „to” zakwestionował, 
choć może za mało stanowczo napisał.  
Radna Danuta Białas zwróciła się o wyjaśnienie, kiedy był opiniowany projekt „tej” uchwały 
przez związki zawodowe.  
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Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, że „7 grudnia” – przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego i „10 grudnia” – przez „Solidarność”. 
Radna Danuta Białas zwróciła się o wyjaśnienie, czy przedstawiciele związków zawodowych 
byli poinformowani, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pracuje nad „tym” wnioskiem  
„w brzmieniu 7%”. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk powiadomiła, iż jest to „coroczny proces” 
i „taka” informacja „oczywiście” zostaje przekazana zawsze, że to jest praca komisji.  
Radna Danuta Białas stwierdziła, iż ona rozumie, ale czy związek zawodowy wiedział o tym, 
iż będzie wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu „do tego przedstawionego efektu 
uchwały”, że „wystąpimy” z wnioskiem o zmianę z 4% na 7%. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, iż takich informacji ona 
nie przekazywała dlatego, iż jest „to” wniosek suwerenny związków zawodowych 
„Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego.  
Radna Danuta Białas powiadomiła, iż zadała to pytanie dlatego, ponieważ „15 października” 
złożyła ona wniosek jako radna odnośnie zmian „w tym § 13” i na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu w dniu „12 listopada” poinformowała ona „panią kierownik” 
Referatu Oświaty oraz członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie, że „taki” wniosek ona złożyła. Komisja zdecydowała, że przeprowadzi dyskusję 
na ten temat wówczas, gdy na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zostanie 
przedłożony „ten projekt”. Stwierdziła przy tym, że w związku z tym związki zawodowe,  
jak opiniowały projekt „tej naszej uchwały”, to nie wiedziały o planowanych zmianach i nie 
mogły się do nich ustosunkować.  
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, iż związki zawodowe 
otrzymały „projekt uchwały w formie, w której dzisiaj państwo otrzymaliście” i „oni” taki 
projekt zaopiniowali. Dlatego chciała ona jeszcze „państwu” przybliżyć, skąd wziął się „ten”  
§ 13. Kiedy w roku 2004 Karta Nauczyciela zobowiązała organy prowadzące do corocznego 
uchwalania „regulaminów” i wyraźnie określiła jakim zakresem „regulaminy” obejmują 
wynagrodzenie, okazało się, że rzeczywiście nie ma tego, co było wcześniej, czyli między 
innymi poprawiania prac przez polonistów i to między innymi była „tutaj” prośba „komisji 
edukacji”, żeby taki punkt zostawić. Początkowy projekt był przygotowany bez tego 
paragrafu 13, jednak na wyraźną prośbę „naszej komisji edukacji”, został on włączony  
do „regulaminu” i w takiej formie został „państwu” przedstawiony, a później przesłany  
„do opinii wojewody i wojewoda tego regulaminu” nie uchylił mimo, że wykraczało „to” 
poza zakres przewidziany Kartą Nauczyciela.  
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, że „ten” § 13, w brzmieniu, które „państwo mają”, 
obowiązywał w roku 2006 i 2007, czyli dwukrotnie „wojewoda” przyjął uchwałę, nie negując 
„tego” § 13. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, iż ma on pytanie zasadnicze. Ten temat bowiem był 
omawiany, odniesie się on przy tym do „tego” problematycznego § 13, „omawialiśmy tę 
kwestię na komisji edukacji i przegłosowaliśmy” wniosek dotyczący dostarczenia „pewnej” 
opinii, „kierowaliśmy się” właściwie w stronę Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia  
i Studiów Samorządowych. Nie chodziło „nam” przy tym o opinię odpłatną, bo „tam” nie ma 
opinii nieodpłatnych, jeżeli chodzi o konkretnego radcę prawnego, a sam WOKiSS jako 
instytucja w indywidualnych sprawach opinii nie udziela, tylko daje opinie obligatoryjne, 
które są przesyłane do gmin. Do dziś „tej” informacji „nie uzyskaliśmy”. Natomiast dziękuje 
on radcy prawnemu Zygmuntowi Kmiecikowi za szczerą wypowiedź, gdyż chociaż nie ma 
tutaj wprawdzie pana Ossowskiego, który opiniował tę uchwałę, ale jakby głosem radcy 
prawnego Zygmunta Kmiecika „ta” sprawa została potwierdzona. Stwierdził przy tym,  
iż „mamy” poważny dylemat prawny. Dwa razy bowiem „uchwała 2005, 2006” była podjęta, 
przy czym „my tutaj mówimy w tej sali”, gdzie przecież nikt nie ma żadnych tajemnic,  
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że „wojewoda nam nie uchylił, może nam nie uchyli teraz, skądinąd radcy prawni nam 
mówią, że mają wielką wątpliwość prawną”. On się więc pyta, jak radni mają się zachować. 
Wyraził przy tym przekonanie, że radni najchętniej zachowaliby się w ten sposób,  
aby wstrzymać się od głosu i poczekać aż będzie jednoznaczna decyzja, jednoznaczna opinia, 
gdyż on nie chce przechytrzać „wojewody”. Jest on bowiem organem rządu, organem 
nadzoru i ma nadzorować zgodność podjętych uchwał. To, że być może są takie uchwały, 
gdzie służby organu nadzoru nie dopatrzą się, czy inaczej, przejdą nad jakąś uchwałą  
do porządku dziennego, to jego to nie satysfakcjonuje. On chce bowiem współdziałać  
„z innym organem” w sposób odpowiedzialny. Chce on głosować nad aktami prawnymi, 
które nie są dyskutowane, tylko prawidłowe i „tutaj” ma on poważny dylemat. Dlatego też  
on się pyta, „czy my możemy głosować tę uchwałę w styczniu”. W dniu dzisiejszym jest ona 
jednak w porządku obrad i „musimy ją przegłosować”. Wyraził przy tym przypuszczenie,  
iż „może przegłosujemy” tak, jak podobnie było podczas sesji chyba listopadowej,  
że „się wstrzymamy” dopóki, dopóty nie będziemy mieli jednoznacznej opinii. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk stwierdziła, iż nie ma jednoznacznej 
opinii.  
Radny Jan Marciniak oświadczył, że najchętniej wziąłby on „tę” uchwałę,  pojechałby  
do „urzędu wojewódzkiego”, do organu nadzoru i spytałby, czy jest ona zgodna z prawem, 
czy nie.   
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski wyraził przypuszczenie, iż nie uzyska „pan radny” 
jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w roku 2006 były uchwały, między innymi Gminy 
Mosina, do której „pan wojewoda” nie miał zastrzeżeń i podobna uchwała Gminy Kępno,  
do której „wojewoda”, w zakresie dotyczącym nauczycieli przedszkoli, wniósł 
rozstrzygnięcie nadzorcze i sprawa skończyła się w Sądzie Najwyższym, o czym informował 
„państwa” radca prawny Zygmunt Kmiecik. W związku z tym nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi – w zależności od tego, jaki radca prawny „to” rozpatruje, tak można się 
domyślać, takie są opinie. Kilkanaście co najmniej gmin miało opinię pozytywną, a były 
gminy, które miały opinię negatywną i przez cały rok „ciągły się” sprawy w sądach 
administracyjnych. „Uchwała” była w „sądzie wojewódzkim”, potem „pan wojewoda” zrobił 
kasację i rozpatrywał sprawę Naczelny Sąd Administracyjny, także nie ma jednoznacznych 
odpowiedzi.  
Burmistrz Zofia Springer zaproponowała wycofanie § 13 i przegłosowanie „regulaminu” tam, 
gdzie „nie mamy” żadnych wątpliwości, ponieważ „tam” dotyczy „tylko” wynagrodzeń 
dodatkowych. Jeżeli „byśmy zdecydowali się” na wycofanie § 13, to wtedy „regulamin” 
zaistniałby, a do § 13 „wrócilibyśmy” na przyszłej sesji Rady Miejskiej w Mosinie,  
gdy „będziemy dysponowali” być może większą liczbą opinii. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że „31 stycznia 2001 r.” zmieniło się 
rozporządzenie, które mówiło o zasadach przyznawania „tych” dodatków, a to wcześniejsze, 
przed 31 stycznia 2005 r., dawało szersze możliwości. Także ten stan prawny się zmienił, 
czyli 31 stycznia 2005 r. było rozporządzenie, kiedyś tam zostało opublikowane, przy czym 
nie wiadomo mu, czy po miesiącu, czy po dwóch i ten stan prawny się zmieniał i to siłą 
rozpędu, te dodatki funkcjonowały, „przyznawali” i wojewodowie też od razu nie 
„postwierdzali”. Jak stwierdzili, to zaczęli to eliminować, a art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela 
„mówi”, że „ten regulamin rada corocznie od 1 stycznia do 31 grudnia”. Tak „tu z tego” 
wynika, że w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia, także on w tym 
okresie obowiązuje, a już „mamy” koniec roku. Stwierdził też, iż tak jak „pani burmistrz” 
proponowała, bez „tego” § 13 regulamin nie budziłby wątpliwości i na pewno „wojewoda” 
nie miałby podstaw do tego, żeby stwierdzać nieważność „tej” uchwały.   
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, że „nie możemy dać się zwariować”. „Ta” 
opinia radcy prawnego jest – jego zdaniem – nadinterpretacją dlatego, że dodatek  
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dla nauczycieli polonistów za poprawianie zeszytów zawsze był, jest i być musi. Zawsze 
obowiązywał i myśli on, że jak „dopuścimy” do sytuacji, w której nauczyciele nie będą 
otrzymywać tego dodatku, to oni będą z tego powodu szczęśliwi, ale „nasze” dzieci już nie. 
Stwierdził przy tym, iż „to” nie jest jakieś wielkie wynagrodzenie, chyba, że „przyjmiemy  
za to targanie tych zeszytów”, gdyż jest „to” ciężka praca i on sobie nie wyobraża, „żebyśmy 
to wykreślali”, czy „wyrzucali”. Poza tym nawet gdyby wojewoda zakwestionował „nam ten 
§ 13”, to nic się nie stanie, nie ma tu bowiem żadnej tragedii, ale „nie dopuszczajmy”  
do takiej sytuacji, żeby umożliwić polonistom jakby pozbycie się tego problemu, gdyż oni 
mają „te” zeszyty sprawdzać, mają szczegółowo wypracowania czytać „i mają to robić,  
i muszą to robić, bo na tym ucierpią nasze dzieci”. Dlatego on proponowałby, żeby zostawić 
„ten regulamin” w takiej treści, w jakiej jest i nie bać się „wojewody” – „zobaczymy”,  
jak zareaguje. Stwierdził też, że „nasze” prawo ma dużo luk, nie tylko „w tym” względzie. 
Jeżeli „byśmy tak szczegółowo zaczęli śledzić”, to wszystko „możemy kwestionować”,  
gdyż „wojewoda” wszystko „nam” może odrzucić. 
Radny Jan Marciniak oświadczył, że jest on zdecydowanie za tym, aby głosować nad aktem 
prawnym, którego nikt nie zakwestionuje. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, 
należy to bardzo poważnie rozważyć, dlatego też uważa on, iż propozycja „pani burmistrz” 
jest dobrą propozycją, aby „ten § 13” w tej chwili skreślić, uchwalić pozostałą część, 
oczywiście przy zmianie numeracji „tejże uchwały”, natomiast „prosimy bardzo”,  
aby w okresie jednego miesiąca, do najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, sprawę „tę” 
jednoznacznie uzgodnić, nawet porozmawiać z organem nadzoru. Nie myśli on przy tym 
konkretnie o wojewodzie, ale o jego prawnikach i wiadomo mu o tym, że niektórzy radcy 
prawni „podejdą do tego w ten sposób, drudzy w ten sposób” – „pytajmy się u źródła”. 
Stwierdził też, iż on się cieszy, że radca prawny Urzędu Miejskiego w Mosinie ma odwagę 
powiedzieć, iż ma wielkie wątpliwości.  „My się przychylamy” do „tej” prośby, do propozycji 
„pani burmistrz”, aby „ten paragraf” wykreślić, uchwalić uchwałę tak, jak ona brzmi, 
natomiast uzupełnić brakujące kwestie prawne i wprowadzić na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej w Mosinie, być może w miesiącu styczniu, dodatkowego punktu – uzupełnienie 
uchwały. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą o jednoznaczną odpowiedź, że jeżeli 
„radcy prawni rozpatrzą § 13”, to nauczyciele, wychowawcy przedszkoli, nie będą 
pozbawieni „tego” dodatku. Jeżeli bowiem „wykreślimy” go z „regulaminu”, a potem decyzja 
będzie taka, że „zwrócimy” w szczególności uwagę na „ten § 13”, wtedy będzie 
jednoznaczne, że Rada Miejska w Mosinie na sesji, o której radny Jan Marciniak wspomniał, 
może już nie podejdzie do „tematu” i z „tej” uchwały już bezwzględnie § 13 nie będzie nigdy 
obowiązywał. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła wyraził przekonanie, że „chodzi o zatrzymanie 4%, 
chociażby,  w razie czego”. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, iż jest jeszcze kwestia przed „nami”: 7%  
a 4%, gdyż z tego, co ona zrozumiała, „wykreślamy” § 13. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, iż dla niego sytuacja wygląda następująco: 
„wycofujemy, nie wykreślamy ten § 13 pkt 5” po to, żeby „w nadzorze wyższego rzędu” 
można było uzyskać opinię, czy po wprowadzeniu z powrotem „tego paragrafu” na następnej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie, można podnieść „tę” stawkę z 4% na 7%. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że „my chcemy stwierdzić – należy się, czy się nie 
należy” i wtedy „nie będziemy mogli utrzymać tego 4%” – „tu” jest sytuacja jasna. Natomiast 
jeżeli się okaże bezwzględnie, że „nie należy się, a będziemy chcieli premiować naszych 
nauczycieli przedszkola, możemy skorzystać z możliwości, które daje nam prawo” – podnieść 
dodatek motywacyjny. Tylko nazwać „to” i przypominać „o tym”, gdyż potem stanie się tak, 
jak z działaniem „tutaj” różnych zadań dla samorządu. Najpierw są dotacje, potem są dotacje 
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wyrównawcze, a potem się wycofuje dotacje i „zostajemy” z zadaniem sami i „go nie mamy”. 
Wtedy „ten” dodatek motywacyjny się „wchłonie”. Trzeba to podkreślać i zaznaczać, 
dlaczego „robimy” tak, a nie inaczej, gdyż tu chodzi o zasadę – należy się, czy się nie należy. 
Nie będzie możliwości utrzymania 4% w razie negatywnych opinii, ale można dać pieniądze 
zgodnie z prawem. Dokładnie jest bowiem powiedziane, co „jest składnikami” 
wynagrodzenia i można w postaci dodatku motywacyjnego „to zaznaczyć”.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła wyraził przypuszczenie, iż jest „ta furtka”, że w razie 
czego te 4% nie przepadnie, czyli na tę chwilę „rozważamy” – należy się, czy się nie należy. 
Jest to przy tym wniosek najdalej idący, czyli na tę chwilę wypada § 13, jeśli „podejmiemy 
tę” uchwałę. W związku z tym wyraził przekonanie, że najpierw „musimy” podjąć najdalej 
idący wniosek, aby „chwilowo” wycofać z projektu uchwały § 13. 
Radny Marek Klemens stwierdził, iż nie ma on „tej” opinii radcy prawnego. Zapytał przy tym 
radcę prawnego Zygmunta Kmiecika, czy „on tam” stwierdził, że § 13 jest niezgodny  
z prawem, czy tylko ma zastrzeżenia, czy wątpliwości, gdyż jego zdaniem to jest różnica. 
Jeżeli byłaby bowiem niezgodna z prawem, to powinien napisać – niezgodna z prawem,  
a jeśli ma wątpliwości, to może je mieć każdy. Wyraził przy tym przekonanie, że jeżeli będzie 
3 prawników, to na pewno 2 będzie miało wątpliwości.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, iż „napisał w ten sposób”, że w § 13 ust. 1 
wątpliwości wzbudza przyznanie dodatku wynagrodzenia za sprawdzanie prac pisemnych  
z języka polskiego. Zwrócił też uwagę, że „my mamy to zatytułowane w naszej uchwale” 
nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy – „w tym mamy ujęte te dodatkowe 
wynagrodzenia”. Nie są „to” ani nagrody i nie są „to” też inne świadczenia wynikające  
ze stosunku pracy. „Tutaj” rada gminy uznała, że właśnie „ten zapis art. 30 ust. 1 pkt 4”,  
to nie są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, te dodatkowe wynagrodzenia.  
To jest coś innego – to są świadczenia inne i „tutaj” trzeba byłoby to, co „pani burmistrz” 
proponowała, prawdopodobnie przewidzieć „w tym” dodatku motywacyjnym – „te nożyce 
rozewrzeć”, żeby się mieściło się tam dodatkowe wynagrodzenie dla pewnych grup 
nauczycieli.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że celem podjęcia uchwały „musimy 
przegłosować” najdalej idący wniosek „pani burmistrz” i radnego Jana Marciniaka, dotyczący 
wycofania z „tejże” uchwały § 13.  
Następnie przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek,  
aby z projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 
mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, wykreślić 
§ 13. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 19 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw”.  
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oświadczyła, że w obecnej sytuacji nie 
posiada ona opinii związków zawodowych do wyżej wymienionego projektu uchwały  
w formie pozbawionej „tego” § 13. 
Radna Danuta Białas zapytała, na podstawie czego jest ta opinia związków zawodowych 
konieczna.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że ma ona propozycję. Powiadomiła przy tym,  
że w przypadku nieuchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok 
kalendarzowy, stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż 
przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W związku z tym jak 
najszybciej – przez miesiąc – „musimy wyjaśnić” wszystkie wątpliwości.  
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Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zwróciła uwagę, że jest jeszcze taka 
interpretacja, iż nawet jeżeli „ten” regulamin zostanie uchwalony w dwóch pierwszych 
miesiącach roku następnego, to obowiązuje „ten stary” i nie ma czegoś takiego jak luka 
prawna.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, iż to, co komisje przekazują w formie 
wniosków do organu wykonawczego, musi być w jak najszybszym tempie realizowane,  
gdyż co z tego, że padły wnioski ze strony „komisji oświaty”.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że zostały zrealizowane, 
gdyż „ustaliliśmy” jednoznaczną opinię w oparciu o obowiązujące prawo. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, iż to, że komisja pracuje „nad drugim 
projektem z 4 do7%” – „ustami” jego „szanownej koleżanki: pani kierownik oświaty” nie 
zostało wyartykułowane związkom zawodowym.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski stwierdził, że „my nie mamy” takiego obowiązku 
– „my przedstawiamy” projekt, który został przygotowany przez burmistrza. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła wyraził przekonanie, iż dla „czystości sprawy” tak 
powinno być, gdyż jeśli powiedziało się „a” przy 4%, to powinno się powiedzieć  
„b – z 4 na 7” – najwyżej związki zawodowe nie zgodziłyby się. 
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski stwierdził, że jeżeli „mówimy” o takich 
szczegółach, to „związek zawodowy nauczycielstwa polskiego” był o „tej” sprawie 
szczegółowo poinformowany, ponieważ między innymi „korzystaliśmy” z pomocy radców 
prawnych tego związku, ażeby dopatrzeć wszystkie te szczegóły prawne. Także było to  
z największym związkiem konsultowane i to bardzo szeroko, także bardzo on „tu” prosiłby. 
„Nie przedstawialiśmy” tych szczegółów, gdyż „możemy tym sposobem” rozmawiać kilka 
godzin na temat wszystkich działań, które były podejmowane. W każdym bądź razie „takie” 
działania były podejmowane i stąd między innymi „mogliśmy państwu” bardzo szerokich, 
źródłowych informacji na ten temat udzielić”. Natomiast nie można udzielić informacji 
jednoznacznej, czy „wojewoda” postąpi tak, czy inaczej. Jedynie można ewentualnie jeszcze 
domniemywać, tym bardziej, iż „mamy innego wojewodę” i ma on nadzieję, że będą 
obowiązywały inne standardy prawne. Zwrócił też uwagę, że „one” były niejednoznaczne  
– jedna uchwała była dobra, a w tej samej sprawie druga uchwała była niedobra.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował zastępcy burmistrza Przemysławowi 
Pniewskiemu za niezmiernie szeroki wywód, ale na „ten” temat, też ma on swoje zdanie, przy 
czym nie chce on polemizować – szkoda czasu. 
Radna Danuta Białas zwróciła się z prośbą, aby wrócić do praktyk z lat ubiegłych i projekt 
uchwały był opiniowany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wspólnie  
z przedstawicielami związków zawodowych. Wtedy bowiem na jednym posiedzeniu będzie 
„to” uzgodnione. Zwróciła się też z pytaniem do radcy prawnego Zygmunta Kmiecika 
dlaczego, jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu nie znała ona opinii, którą 
„pan” przed chwilą przytoczył, czyli „dyskutowaliśmy” nad projektem uchwały, a tej opinii 
prawnej „myśmy” jako członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie „nie znali”.  
Radny Jan Marciniak stwierdził, że ma on propozycją właściwie idącą w kierunku sugestii 
przedstawionej przez Burmistrza Gminy Mosina. Wyraził przy tym przekonanie,  
że generalnie nic dramatycznego się nie dzieje, jeżeli „my nie podejmiemy tej uchwały”,  
to znaczy „podjąć musimy, bo musimy głosować”, ale nie może on wprawdzie wpływać  
na „państwa”, jednak on będzie się starał wstrzymać od głosu, „żeby ta uchwała generalnie 
nie przeszła” – będzie obowiązywała „dotychczasowa uchwała”, a w okresie tego jednego 
miesiąca, najdalej dwóch, „wypracujemy” najbardziej optymalne rozwiązanie. 
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się z pytaniem do „pani przewodniczącej”, gdyż nie 
rozumie on, dlaczego na obradach „komisji” nie było przedstawicieli związków zawodowych.  
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas stwierdziła, iż zadała ona 
pytanie „pani kierownik”, jaka jest podstawa prawna, aby opiniowały „ten” projekt uchwały 
związki zawodowe. 
Radny Waldemar Waligórski wyraził przekonanie, iż jeżeli powinni być, to trzeba było ich 
zaprosić. Zapytał przy tym, kto ma ich zaprosić. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas stwierdziła,  
iż „opiniowali” przed posiedzeniem „komisji”.  
Radna Maria Krause wyraziła przekonanie, że rzeczywiście trzeba zakończyć tę dyskusję. 
Sama byłaby też skłonna, aby iść w tym kierunku, jak przedstawiła to „pani burmistrz”  
i radny Jan Marciniak. Jej zdaniem byłoby to rozwiązanie na chwilę obecną najbardziej 
rozsądne.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, przewodniczący obrad 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne 
składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość  
i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie nie podjęła 
uchwały w powyższej sprawie 20 głosami „wstrzymującymi się”.  
Projekt tej uchwały stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Mosina (uchwała).  

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące 
projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych  
na terenie Gminy Mosina.  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, pytań i uwag, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/139/07 w powyższej sprawie jednogłośnie,  
czyli 19 głosami „za”. Jeden radny był nieobecny na Sali Reprezentacyjnej podczas tego 
głosowania. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 15. – Zmiana uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 

2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  
dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne  
na terenie Gminy Mosina (uchwała). 

 Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
12 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina.   
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas powiadomiła, że Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, pytań i uwag, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany  
uchwały nr XIX/84/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych 
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/140/07 w powyższej sprawie jednogłośnie  
– 19 głosami „za”. Jeden radny był nieobecny na Sali Reprezentacyjnej podczas tego 
głosowania.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
  
do punktu 16. – Utworzenie funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (uchwała). 
 Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące 
projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
Radny Marek Klemens zwrócił się o wyjaśnienie, od kiedy „ta” ustawa obowiązuje, którą 
przytoczyła Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk, gdyż „my podejmujemy” 
uchwałę „w tym” zakresie. Natomiast wcześniej była ustawa, która „do tego” zobowiązuje. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, że „taki” zapis zawsze 
istniał w Karcie Nauczyciela, iż organy prowadzące są zobowiązane do utworzenia takiego 
funduszu, jednak nie był do tej pory rygorystycznie wymagany. Dopiero od 1 stycznia 2007 r. 
jest to wymagane.  
Radny Marek Klemens zapytał: „jaką ustawą”. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk powiadomiła, że ustawą: Karta 
Nauczyciela – art. 72.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu  
na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXIII/141/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 17. – Odwołanie Skarbnika Gminy Mosina (uchwała). 
 Sekretarz Gminy Mosina Julia Olejniczak–Kowalska poinformowała, że odwołanie 
skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy, przy czym Burmistrz Gminy Mosina 
wnioskuje o odwołanie z funkcji dotychczasowego Skarbnika Gminy Mosina Ewy Marciniak. 
Wniosek uzasadniony jest tym, że pani Ewa Marciniak  zamierza przejść na zasłużoną 
emeryturę i złożyła prośbę o odwołanie jej ze stanowiska oraz rozwiązanie umowy o pracę.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 
Gminy. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/138/07  
w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie  
„wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 18 – Powołanie Skarbnika Gminy Mosina (uchwała). 
 Sekretarz Gminy Mosina Julia Olejniczak–Kowalska powiadomiła, że Burmistrz 
Gminy Mosina wnioskuje o powołanie na stanowisko Skarbnika Gminy Mosina panią Marię 
Borowiak z dniem 1 stycznia 2008 roku. Następnie przedstawiła szczegóły dotyczące 
kwalifikacji wyżej wymienionej kandydatki do pełnienia funkcji Skarbnika Gminy Mosina. 
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W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika 
Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIII/142/07  
w powyższej sprawie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła złożył życzenia Skarbnikowi Gminy Mosina Marii 
Borowiak z okazji powołania na stanowisko. Następnie wraz z radnym Janem Marciniakiem  
złożył p. Ewie Marciniak podziękowania za lata pracy na stanowisku Skarbnika Gminy 
Mosina oraz życzenia z okazji przejścia na emeryturę. Delegacja Rady Miejskiej w Mosinie 
wręczyła p. Ewie Marciniak okolicznościowy upominek od radnych.    
Burmistrz Zofia Springer podziękowała p. Ewie Marciniak za kilkuletnią współpracę. 
Następnie złożyła gratulacje i życzenia nowo powołanemu Skarbnikowi Gminy Mosina Marii 
Borowiak. 
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak podziękowała Radzie Miejskiej w Mosinie  
za podjęcie uchwały dotyczącej powołania jej na stanowisko. 
 
do punktu 19. – Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 29 listopada  

do 28 grudnia 2007 r. 
  Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, iż najważniejszymi wydarzeniami 
tego miesiąca były rozmowy z AQUANET-em dotyczące: opłat za hydranty, przy czym jest 
to kwota dość dotkliwa. Trwają rozmowy z AQUANET-em, dotyczy to wszystkich gmin  
– akcjonariuszy, a przepisy są niespójne, niejednolite. „My się przed tym bronimy”, gminy się 
wzajemnie wspomagają, „pan mecenas” tu jest jednym z ważniejszych prawników, który 
współpracuje z burmistrzami w tym temacie. W każdym bądź razie „chcemy się 
identyfikować” z opłatami za wodę, a nie z utrzymaniem w gotowości tych urządzeń. Jeżeli 
„byśmy zrealizowali” oczekiwania AQUANET-u, zamknęłyby się one kwotą około 
„250.000,00” na rok, jest więc o co walczyć. Ponadto wszyscy burmistrzowie razem wystąpili 
do AQUANET-u o zredagowanie regulaminu dotyczącego konsultacji z gminami, przy czym 
ta konsultacja miałaby dotyczyć planów związanych z inwestycjami na danym terenie – jest 
to taki drugi, duży temat. Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak odbył 3 spotkania  
z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzejem Okpiszem, na którym 
wyrażał niezadowolenie „urzędu” z jakości i terminowości wykonywanych usług. 
„Prosiliśmy” również do końca roku, aby „pan dyrektor” określił możliwości ZUK dotyczące 
wykonywania zleceń. Chodzi przy tym o określenie, że jeżeli „się podejmują” zlecenia, 
„oczekujemy” wykonania go starannie pod względem jakości i terminowości, przy pomocy 
właściwego sprzętu. Jak dotychczas „nie mamy” odpowiedzi na te zapytania, przy czym  
pozostał jeszcze jeden dzień do końca roku. Podkreśla ona, że „nie jesteśmy zadowoleni”  
z jakości i terminowości wykonywania usług, przy czym jest to największy problem,  
jaki towarzyszy „tym” relacjom z Zakładem Usług Komunalnych. Poinformowała również,  
że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w którym 
uczestniczył samorząd mosiński i samorząd Kórnika. Było obecnych również dwóch radnych 
z terenu „Zawarcia”, gdzie ten problem jest szczególnie żywy. W dzisiejszej notatce  
w „Głosie Wielkopolskim” mowa jest o usztywnionej postawie Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych, przywołujących jako argument nie do odrzucenia bezpieczeństwo 
energetyczne kraju i zbliżające się „EURO”. Odbyła ona również spotkanie z Dyrektorem 
Wielkopolskiego Parku Narodowego na temat planu zagospodarowania, do wywołania 
którego „przystąpiliśmy” na jednej z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczy to terenu 
Krosinka i tej bardzo dyskusyjnej strefy łącznika ekologicznego. To było przedmiotem 
„naszych” rozmów i „doszliśmy” do pewnych ustaleń, które ma ona nadzieję, że pozwolą, 
żeby „ten” plan zaistniał. Powiadomiła też, że „odbyliśmy” również spotkanie z członkami 
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„zarządu powiatowego” – dwukrotnie – dotyczyło to przy tym współpracy na temat 
wspólnych zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych i również 
spotkanie drugie – z członkiem „zarządu powiatu”, gdzie „wizytowaliśmy” wszystkie drogi, 
które są w zarządzie Powiatu Poznańskiego i „redagowaliśmy nasze oczekiwania”.  
W styczniu zostaną one już ukonkretnione. Również dwukrotnie uczestniczyła ona  
w spotkaniu gmin, które znajdują się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, bądź  
w otulinie, bądź graniczą z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Celem tych spotkań było 
dopięcie statutu w celu powołania związku gmin. Dotyczy to przede wszystkim Komornik, 
Dopiewa, Puszczykowa, Lubonia i Mosiny, „żebyśmy wspólnie mogli występować”  
z projektami przede wszystkim o charakterze rekreacyjno-turystycznym. W ciągu tego 
miesiąca odbyło się również szereg spotkań, przede wszystkim opłatkowych, na terenie wsi, 
sołectw – były takie na terenie Krosna, Krosinka, osiedla Czarnokurz, Pecnej, Czapur, 
Nowinek, Domu Pomocy Maltańskiej, „robili” też spotkanie działkowcy, na terenie szkół, 
przedszkoli – w każdym uczestniczył przedstawiciel organu wykonawczego. Również  
odbyły się zebrania wiejskie w Czapurach i w Świątnikach, z inicjatywy „przewodniczącego” 
odbyło się również spotkanie członków Platformy Obywatelskiej z posłami  
i przedstawicielami PSL-u. Uczestniczyli w nim również posłowie z „naszego” najbliższego 
terenu. Mówiono o współpracy, o możliwościach działania tychże partii i współpracy  
z posłami. Ważna również była wigilia dla potrzebujących, dla osób samotnych – 23 grudnia, 
w której uczestniczyło około 240 osób, przy czym większość zadań wziął na swoje braki  
p. Fengler jako szef „stowarzyszenia św. Antoniego” – był również duży udział „urzędu”. 
Bardzo ważną uroczystość obchodziło 26 par, przy czym miała ona przyjemność wręczyć,  
w imieniu „prezydenta”, medale za 50-letnie pożycie małżeńskie. Były to pary  
z całej „naszej” gminy, 4 pary w tym nie uczestniczyły. Poinformowała także, iż „koło 
mosińsko-puszczykowskie pszczelarzy” obchodziło 75-lecie swojej działalności. Natomiast 
„w grudniu” odbyły się oczekiwane przez dzieci „mikołajki mosińskie”. Powiadomiła 
również, że upływa termin wymiany dowodów osobistych, czyli składania wniosków  
– „31 grudnia”. Wyraziła przy tym przekonanie, iż na pewno dalej będzie on przedłużony, 
przy czym „radzimy sobie jakoś”, dziennie „panie” obsługują około 100 osób. Na wymianę 
dowodu było około 7 lat, termin był dwukrotnie przesuwany, tym niemniej „uruchamiamy” 
dodatkowe pracownice, dodatkowe godziny pracy – „panie” pracują do godz. 18.00. Będą 
pracowały również „w sobotę”. „Wprowadziliśmy” również rodzaj numerków, trochę to 
inaczej wygląda, w określonych godzinach kto ma przyjść, żeby nie było tłumów na korytarzu 
i to dosyć działa.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski poinformował, że „państwa” krewni,  
czy znajomi, którzy nie zdążyli, to już nie zdążą, gdyż wszystkie osoby, które „przyjmiemy” 
jutro i w poniedziałek, są osobami zapisanymi na listę. Zgłaszało się kilkadziesiąt osób, przy 
czym możliwość przyjęcia wszystkich, którzy i po dowody przychodzili, i po zaświadczenia, 
to było w granicach 80 – 100 osób, ponieważ „są to dwa stanowiska i te dwie panie muszą tę 
pracę fizycznie wykonać”, jedna osoba, jeżeli są wszystkie dokumenty w porządku, „to jest 
około 15 minut”. Jeżeli nie, to w „20, 25, pół godziny” powinno być załatwione. Stwierdził 
przy tym, iż w mediach podawana jest błędna informacja, gdyż „stare, zielone” dowody 
osobiste, które niektórzy jeszcze mają, są ważne do 31 marca 2008 r. i do tego momentu to 
jest ważny dowód osobisty i nikt nie będzie wymagał zaświadczenia z „urzędu miejskiego”  
– to nie jest dokument. Dokumentem jest  bowiem dowód osobisty, który traci swoją ważność 
z dniem 31 marca 2008 roku. Jest w tej chwili takie małe, wczoraj szczególnie było takie duże 
napięcie, gdyż ludzie pobrali sobie urlopy „takie poświąteczne” i myśleli, że tak w ciągu 
jednego dnia przyjdą, załatwią itd. Udało się to wszystko jakoś rozładować, wszyscy 
mieszkańcy byli załatwieni, część wczoraj i dzisiaj „zapisywaliśmy” właśnie na sobotę  
i na poniedziałek. Błędna informacja przekazywana przez środki masowego przekazu 
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spowodowała niepotrzebne spiętrzenie, gdyż „udawało nam się załatwiać to tak systemowo”  
– na początku lipca było 7 tysięcy osób, które nie wymieniły dowodu osobistego, a na dzień 
wczorajszy rano – 500, także „my mamy” do załatwienia, przy czym jest to cyfra ruchoma, 
gdyż część osób jeszcze z racji wymiany dowodów przy okazji się melduje, ale to jest cyfra  
w tej chwili w granicach 400, 350 osób.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż warto dodać nagłaśnianie przez „Merkuriusz” 
konieczności wymiany dowodów osobistych. „Wyposażyliśmy” również sołtysów w listę 
osób, które powinny tego dokonać i to też pozwoliło przyspieszyć tę wymianę. 
         
do punktu 20. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaprosił przewodniczących komisji stałych Rady 
Miejskiej Mosinie na spotkanie w dniu 7 stycznia o godz. 17.30,  w celu ustalenia rocznych 
terminów spotkań komisji. Powiadomił przy tym, iż dysponuje on przygotowanym planem 
spotkań wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, natomiast to spotkanie będzie 
miało między innymi na celu, aby zaplanować, o ile to będzie możliwe, spotkania wspólne 
komisji, co „nam” bardzo ułatwi pracę. Poinformował też, że posiedzenia robocze komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie odbędą się w następujących terminach: Komisja Budżetu  
i Finansów – w czwartek „24 stycznia”, Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
– „21 stycznia”, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – „14 stycznia”, Komisja Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej – „15 stycznia”, Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego  
i Ładu Przestrzennego – „23 stycznia”, Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  
– „22 stycznia”, Komisja Promocji Gminy  i Współpracy Samorządowej – „17 stycznia”  
i Komisja Rewizyjna – „16 stycznia”. Powiadomił przy tym, iż tworząc ten plan 
„sugerowaliśmy się” tymi samymi terminami „dziennymi”, jakie były w roku 2007.  
Zwrócił się także z prośbą, aby „dbać” o „swoje” usprawiedliwienia, żeby zostały 
uwzględnione – przypomina on: choroba, bądź delegowanie w sprawach „rady”. Następnie 
przypomniał o „naszych” oświadczeniach  lustracyjnych, gdyż upłynął już ponad jeden 
miesiąc. Poprosił przy tym, aby dopilnować tego obowiązku. Poinformował też, iż „panią 
sołtys” ze Świątnik dotknął bardzo przykry wypadek losowy. Na posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa radny Marian Kunaj wystąpił z wnioskiem, który został 
jednogłośnie przyjęty, aby wspomóc „tę” rodzinę finansowo. Wówczas z inicjatywy wyżej 
wymienionego radnego padł wniosek, aby „państwo radni”, czy ci którzy chcą, zadeklarowali 
wolę potrącenia ze swojej diety w najbliższym czasie 10%. Powiadomił przy tym, iż „puści” 
on listę z dniem dzisiejszym i zaproponował, aby poprzez złożenie podpisu przyjąć wniosek 
radnego Mariana Kunaja. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że pogorzelcom spłonął cały dom, uległ 
zniszczeniu właściwie cały dorobek życia. Na szczęście obok – około 1 metra, czy 1,5 metra 
stał dom budowany przez rodzinę i OPS wsparł ją zapomogą pieniężną, dzięki której „mogli 
pokonać”, gdyż dom był w stanie surowym zamkniętym, posiadał instalację elektryczną  
i tynki, a brakowało wody, kanalizacji i ogrzewania. „Mieli” piec i kaloryfery, OPS 
wspomógł w opłaceniu rzemieślnika, który te media zamontował, w związku z czym może 
„ta” rodzina tam już obecnie mieszkać. Powiadomiła przy tym, że Urząd Miejski w Mosinie 
„zrobił” zbiórkę pieniędzy na ten cel, również „założyliśmy” konto w banku, szeroka 
informacja dla ludzi dobrej woli dotyczyła numeru konta, jeżeli ktoś chciał wesprzeć, również 
„uczestniczyliśmy” w poszukiwaniu osób, które mogły wesprzeć rodzinę w sprawie rozbiórki 
starego domu. Wzruszającym momentem było również to, że sąsiednia gmina finansowo 
włączyła się w postaci zbiórki osób indywidualnych, konkretnie sołtysów i różnych innych 
działaczy samorządowych w zbiórkę pieniędzy dla „tejże” rodziny. Również „oświata” 
wspomogła zapomogą finansową dzieci, gdyż „tam” są dzieci w wieku szkolnym, jak również 
wsparł tę rodzinę „św. Antoni” i „Caritas”. W zasadzie te najpotrzebniejsze rzeczy do życia  
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i na usamodzielnienie „jakoś” zaistniały. Mosińscy przedsiębiorcy też i musi ona powiedzieć, 
że bardzo dużo ludzi dobrej woli włączyło się w pomoc tej rodzinie, jest to naprawdę 
budujące i „cieszymy się”, że są w tym miejscu i „jesteśmy” spokojni o ich jutro. Następnie 
podziękowała „państwu” za podjęcie inicjatywy pomocy.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, iż na jego ręce dla Rady Miejskiej  
w Mosinie wpłynęły życzenia świąteczne i noworoczne od mieszkańców, zakładów pracy  
i instytucji.  
 
do punktu 21. – Zapytania i wnioski radnych.    
  Radny Waldemar Waligórski zwrócił się o wyjaśnienie, czy jest prawdą, że Zakład 
Usług Komunalnych w Mosinie otrzymał „jakiś” certyfikat jakości.  
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Dorota Szukała odpowiedziała 
twierdząco. Powiadomiła przy tym, iż jest to „Wielkopolska Jakość”. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, iż nie będzie to zapytanie, tylko propozycja do rozważenia. 
„Jesteśmy” bowiem świadkami bardzo szlachetnej pomocy rodzinie, które uległa dramatowi 
życiowemu. Warto by było zastanowić się, jak pomagać właśnie „z własnej kieszeni” 
rodzinie, osobom, które zostają dotknięte prze los, nie tylko w wyniku pożaru, ale z różnych 
powodów. „Mamy” bardzo „w tym” dramacie nagłośnioną sytuację medialnie i „my”  
się w nią „wkomponujemy”. Natomiast w sytuacji dramatu niemedialnego „te” osoby,  
„te” rodziny są zupełnie „z boku”. Warto by było, „żebyśmy my jako radni”, nawet 
indywidualnie, nie mówi on, że uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie, nie chodzi mu  
o uchwycenie „tego” od strony prawnej. Media bardzo ładnie nagłaśniają – „mamy” akcję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlaczego tak się udaje – ponieważ media w tym 
uczestniczą. Wyraził przy tym wątpliwość, czy na co dzień, „gdybyśmy przeprowadzili”,  
czy ktoś w Polsce przeprowadziłby inną akcję, nie tak medialną, to też byłaby skuteczna. 
Dlatego warto byłoby, „gdybyśmy o tym w nowym roku porozmawiali” – jak „te” osoby,  
„te” rodziny, które niekoniecznie ulegają „takiemu” dramatowi, ale też dramatowi – wspierać, 
nawet takimi gestami, które „myśmy przed chwilą uczynili”. 
Radny Ryszard Rybicki wyraził przypuszczenie, iż radny Jan Marciniak może nie jest 
zorientowany w temacie, „ale my jako gospodarze wiosek robimy coś takiego”, „pomagamy” 
organizując różne imprezy dobroczynne na chore dzieci na przykład. Także coś takiego 
istnieje, „my akurat mamy takie rozwiązanie”, kto na „naszym” terenie potrzebuje takiej 
pomocy i akurat na przykładzie „swojego” sołectwa może on podkreślić, że coś takiego jest 
organizowane i coś takiego „robimy”. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że oprócz takich stowarzyszeń, jak „św. Antoni” 
czy „Caritas”, od dwóch lat funkcjonuje stowarzyszenie „Pomoc rodzinie”, które przyjmuje 
wszystkich chętnych do pomocy, również w świadczeniach finansowych, pomocy „takiej 
fizycznej”, zresztą „prowadzą oni” również bank żywności, który udało się uruchomić. Tak 
więc jeżeli ktoś ma czas, ma finanse, które może przeznaczyć, to „dotrą” do właściwych 
rodzin, zresztą „oni mają” bardzo dobre rozpoznania. Przy kościele również funkcjonuje 
stowarzyszenie, które „tam” ma siedzibę – „Rozdaj siebie”. Ma ono świetne rozpoznanie 
sytuacji wszystkich rodzin potrzebujących, a więc to są adresy, do których możemy z „naszą” 
indywidualną pomocą się zgłosić, żeby ewentualnie objąć swoim indywidualnym patronatem 
rodziny wskazane przez stowarzyszenie. Zapewniła przy tym, że „mają” naprawdę dobre 
rozpoznanie.  
Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Kazimierz Wróbel stwierdził, iż chce on wyrazić 
„takie” zaniepokojenie tym, czego dowiedział się z pewnych źródeł. „Nasz” szpital bowiem 
nie podpisał do tej pory umowy z „narodowym funduszem” o przyjmowaniu w godzinach 
popołudniowych „naszych” okolicznych mieszkańców. W związku z tym będzie problem,  
gdyż trzeba będzie dojeżdżać do dyżurnego szpitala – na pewno do Poznania. W związku  
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z tym, jakby jest to jego zaniepokojenie sytuacją. Wyraził przy tym przypuszczenie, że być 
może uda się to jakoś naprawić.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski powiadomił, iż „szpital” jest w trakcie negocjacji  
z Narodowym Funduszem Zdrowia i najprawdopodobniej te działania będą kontynuowane. 
Wiadomo, że w trakcie negocjacji są sytuacje bardzo różne, ponieważ pomoc ta 
popołudniowo-nocna polegała generalnie na tym, iż zlikwidowały ją ośrodki lekarza 
rodzinnego. Kiedyś „żeśmy jeździli” po tę pierwszą pomoc do lekarza rodzinnego, natomiast 
później było pogotowie, a następnie „mieliśmy” jeszcze możliwość dodatkowo korzystania  
ze „szpitala”. Poinformował przy tym, że „szpital” tej pomocy nie zaprzestanie, natomiast jest 
tylko kwestia w tej chwili uzgodnienia formuł prawnych dotyczących sposobu między innymi 
chociażby wysyłania recept, pieczątek itd., gdyż to wszystko ma tam swoje bardzo duże 
znaczenie, natomiast nie jest w tej chwili jeszcze sytuacja taka, że na przykład „drugiego”, 
czy tam pierwszego nie będą przyjmować” – „będą przyjmować”, jest to wszystko w trakcie 
negocjacji, w momencie jak będzie jakieś zagrożenie, to „postaramy się” również z państwa 
pomocą „podjąć działania”, które „żeśmy” w przeszłości „podejmowali”, ponieważ pomoc 
„szpitala” dla mieszkańców gminy Mosina jest na tyle ważna, że nawet gdyby „nam” 
przyszło dodatkowo się jeszcze spotkać, to myśli on „panie przewodniczący, że osiągniemy 
jakieś porozumienie w tak trudnej sprawie”, ale na razie prosi on o cierpliwość i spokój,  
gdyż spokój jest najlepszy w negocjacjach, a te są zawsze – z „narodowym funduszem”  
– trudne, gdyż tam chodzi o coś najtrudniejszego w „naszej” służbie zdrowia,  
czyli o pieniądze. 
 
do punktu 22. – Życzenia noworoczne. 
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła złożył radnym, zaproszonym gościom  
oraz mieszkańcom Gminy Mosina życzenia noworoczne. 
Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer przyłączyła się do życzeń Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie. Przekazała również radnym Rady Miejskiej w Mosinie kalendarze  
na rok 2008.             
 
do punktu 23. – Zakończenie sesji. 
 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował radnym, gościom i mieszkańcom 
Gminy Mosina za udział w sesji i zakończył XXIII sesję Rady Miejskiej w Mosinie  
o godz. 19.55. 
 
 
   Protokołował                                    Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                            Jacek Szeszuła 

   Radny nadzorujący 
  sporządzenie protokołu 

 
  Ryszard Rybicki 
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