
RADA EJSKA
W MOS1E

Protokół nr XLIXI13
z nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie,

która odbyła się w dniu 10 października 2013 r.,
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul, Dworcowej 4

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.
5. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki

niskoemisyjnej (uchwała).
6. Zakończenie sesji.

Przebieg obrad:

1. Otwarcie sesji.
Otwarcia nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie dokonał,

o godz. 15.00, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski. Powitał
przy tym przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej w Mosinie, zaproszonych gości
oraz mieszkańców Gminy Mosina.
Nadzwyczajna XLIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie została zwołana na wniosek Burmistrza
Gminy Mosina z dnia 4 października 2013 r., który stanowi załącznik niniejszego protokołu.

2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący obrad Waldemar Waliórski na podstawie listy obecności stwierdził,

że w nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 1 „7 radnych.
W związku z tym Rada Miejska w Mosinie jest władna do podejmowania wszelkiego rodzaju
uchwał. Stanowi to 80,95 % ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie.
Nieobecny był radny Marian Jabłoński i radny Jan Marciniak ze względu na obowiązki
służbowe oraz radna Małgorzata Twardowska i radny Tomasz Żak, którzy nie podali
przyczyn swojej absencji.
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również stanowi załącznik niniejszego
protokołu.

3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady Waldemar Waliórski zaproponował, aby w skład Komisji

Wnioskowo-Skrutacyjnej wszedł radny Kordian Kleiber.
W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili innych propozycji,
przewodniczący obrad Waldemar Waligórski poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
Kordiana Kleibra. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 17 głosami
„za”, wybrała wyżej wymienionego radnego w skład Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady Waldemar Wa1iórski zaproponował, aby w skład Komisji
Wnioskowo-Skrutacyjnej wszedł radny Waldemar Wiązek.



W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili innych propozycji,
przewodniczący obrad Waldemar Waligórski poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
Waldemara Wiązka. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie — 17 głosami
„za”, wybrała wyżej wymienionego radnego w skład Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.

4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.
Prowadzący obrady Waldemar Waligórski zaproponował, aby nadzór

nad sporządzeniem protokołu z nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie
sprawowała radna Wiesława Mania.
Radna Wiesława Mania wyraziła zgodę na powyższą propozycję.
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne propozycje, przewodniczący obrad
Waldemar Waligórski poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Wiesławy Mani
na nadzorującą sporządzenie protokołu z nadzwyczajnej XLIX sesji Rady Miejskiej
w Mosinie. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 17 głosami „za”,
wybrała radną Wiesławę Manię na nadzorującą sporządzenie protokołu z nadzwyczajnej
XLIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie.

5. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej (uchwała).

Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły na temat projektu
uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria
Krause poinformowała, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
pozytywnie zaopiniowała „projekt tej uchwały”.
Przewodniczący Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek powiadomił,
że w dniu 4 października „na połączonych komisjach ochrony środowiska i rolnictwa
oraz inwestycji, komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej”.
Radna Małgorzata Kaptur zwróciła się o wyjaśnienie, czy ten plan dla całej metropolii będzie
na tyle szczegółowy, że „nasza” gmina nie będzie musiała, nie będzie konsekwencją przyjęcia
tej uchwały i opracowania planu metropolii, nie wymusi to opracowania bardziej
szczegółowego planu dla Gminy, który może okazać się kosztowny i czy wystarczy
do składania „tych wniosków” o różne środki pomocowe ten ogólny plan dla całej metropolii,
czy „będziemy potrzebowali” jeszcze uszczegółowionego dla Gminy.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak poinformował, że właśnie „ten plan” ma służyć
temu, iż jest to opracowanie, które ma pomóc zdobyć dodatkowe punkty przy ubieganiu się
o inne środki. Nie zakłada się dodatkowych jakichś opracowań. Jeżeli gminy mają jakieś
pomysły, inne rozszerzenia, to mogą, ale na pewno samo podjęcie tej uchwały i opracowanie
nie będzie generowało konieczności dodatkowych opracowań.
Radna Małgorzata Kaptur powiadomiła, że przeglądała różne plany dla metropolii — one są
zazwyczaj bardzo ogólne. Chciałaby ona mieć naprawdę pewność, że ten ogólny plan, kiedy
Gmina będzie aspirowała o jakieś środki, będzie wystarczający, iż nie będą wymagane jakieś
opracowania typowe, zamówione przez gminy i obciążające tutaj „nasz” budżet.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak wyraził przekonanie, że nie da się wszystkiego
przewidzieć, ale samo podjęcie „tej uchwały” i opracowanie, nawet jak „pani” powiedziała:
ogólnego planu, na pewno nie przymusi „nas” do czegokolwiek więcej, iż „będziemy musieli
cokolwiek więcej opracowywać”. Na pewno autorzy planu będą musieli dać gwarancję,
że jeżeli przy jakichś np. wnioskach — on tak to rozumie — „będziemy” potrzebowali jakieś



dopracowanie, czy uszczegółowienie, to rozumie, „że ramach tego musi to być zrobione”.
„Nie zakładamy” przynajmniej, że „będziemy coś dalej robić” i nieskorzystanie byłoby
— uważa on: błędem. Wszystkich możliwych sytuacji, jakie będą, „nie przewidzimy”,
bo różne są programy, różne konkursy i „my” dzisiaj „nie jesteśmy” w stanie przewidzieć
wszystko, czy akurat „ten plan” będzie w stanie zadowolić, czy spełnić wymogi wszystkich
jakichś konkursów, ale bez względu na to, czy on będzie opracowany, czy nie, sytuacja się nie
zmieni, a uważa on, że przynajmniej w części tych konkursów będzie pomocą i będzie mógł
pozwolić uzyskać jakąś tam dodatkową punktację.
Radny Łukasz Kasprowicz zapytał, czy ma „pan” może wiedzę na temat tego, jak będzie
wyglądała dystrybucja uzyskanych efektów w ramach występowania Metropolii wjakimś tam
programie o dofinansowanie jakichś działań, jak będzie wyglądał podział tych środków,
czy inwestycji w ramach programów, w których Metropolia wystąpi.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak stwierdził, że aby w ogóle zaplanować,
żeby w ogóle mieć co dystrybuować, to trzeba najpierw środki uzyskać. Póki co, na razie,
jeżeli chodzi o „tę uchwałę”, to Stowarzyszenie Metropolia chce wystąpić o środki
na program. Jeżeli będą — „załóżmy” — dalsze działania, bo między innymi również,
żeby Stowarzyszenie Metropolia Poznań wystąpiło o środki na dofinansowanie programu
kolei podmiejskiej i na siódmym miejscu chyba są na 120 chyba wniosków. Jest duża szansa,
to jest duże, „tam ponad milion” jest dofinansowanie na takie opracowanie i to opracowanie
dopiero pokaże, jakie są potrzeby, ono może być podstawą i koszty — do występowania
o konkretne dalsze dofinansowania. Tak więc on dzisiaj nie powie, jaka jest dystrybucja,
bo wszystko zależy o jakie środki i na jaki cel się będzie występowało. To może być bardzo
różnie, może być taka dystrybucja, że gminy „będą większość brały”, mogą być takie
programy, iż większość środków będzie przypadała na gminy, a mogą być takie,
że Miasto Poznań. Wszystko zależy czego to dotyczy, bo jeżeli będzie — „załóżmy”, nie
wiadomo jemu, jeżeli „mówimy” o komunikacji, to jeżeli będzie trzeba budować miejsca
parkingów buforowych itd., gdyż o tym była swego czasu mowa, to jest założenie, iż właśnie
te miejsca przesiadkowe będą w gminach. Dzisiaj jest jednak za wcześnie, żeby cokolwiek
wiążącego można było powiedzieć.
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady
Waldemar Waligórski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. W jego wyniku,
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę Nr XŁIX!340/13 w powyższej sprawie
jednogłośnie — 17 głosami „za”.
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.

6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący obrad Waldemar Waliórski zakończył nadzwyczajną XLIX sesję

Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 15.15.
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Lista załączników

1. Uchwała Nr XLIX/340/13
2. Wniosek Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2013 r. o zwołanie sesji

Rady Miejskiej w Mosinie
3. Lista obecności radnych
4. Lista zaproszonych gości


