
Protokół nr I/02 
z I sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 19 listopada 2002 r.  
w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4. 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
4. Powierzenie przewodnictwa obrad radnemu seniorowi. 
5. Ślubowanie radnych. 
6. Powołanie Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej (uchwała). 
7. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej (uchwała). 
9. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 
10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 
11. Sprawozdanie o stanie Gminy Mosina. 
12. Ślubowanie Burmistrza Gminy Mosina. 
13. Wystąpienie Burmistrza Gminy Mosina. 
14. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
15. Zapytania i wnioski radnych. 
16. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 
 Na wstępie zebrani na stojąco wysłuchali hymnu państwowego Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. Następnie otwarcia sesji o godzinie 16.05 dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie III kadencji Przemysław Pniewski, który powitał przybyłych na sesję 
radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina. Przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poinformował, że społeczność Gminy Mosina w głosowaniu w dniu  
27 października br. wybrała – spośród 246 kandydatów – 21 radnych, a w głosowaniu w dniu 
10 listopada br. w II turze – Burmistrza Gminy Mosina. Zwrócił przy tym uwagę,                    
że dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest inauguracją pracy Samorządu Gminy Mosina                
w kadencji 2002-2006. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził,            
że Rada Miejska może rozpocząć obrady i jest zdolna do podejmowania prawomocnych 
decyzji, ponieważ na ogólny stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 21 radnych,      
co stanowi 100% ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu.   
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do punktu 3. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu.  
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował radnej Danucie Białas,          
aby pełniła funkcję nadzorującej prowadzenie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na tę propozycję.  
 
do punktu 4. – Powierzenie przewodnictwa obrad radnemu seniorowi. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zgodnie z § 14 Statutu Gminy Mosina 
przekazał przewodnictwo obrad radnemu seniorowi Rady Miejskiej w Mosinie IV kadencji 
Krystynie Sakwie-Jakubowskiej. 
 
do punktu 5. – Ślubowanie radnych. 
  Prowadząca obrady Krystyna Sakwa-Jakubowska powiadomiła, że zgodnie z art. 23a 
ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 
składają ślubowanie. W związku z tym poprosiła radnych o powstanie i odczytała tekst roty  
w brzmieniu: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.” 
Następnie odczytała kolejno imiona i nazwiska poszczególnych radnych, którzy                       
w odpowiedzi wypowiadali słowo „ślubuję”, w większości dodając do niego zdanie: „Tak 
mi dopomóż Bóg.” 
 
do punktu 6. – Powołanie Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej (uchwała). 

Przewodnicząca obrad Krystyna Sakwa-Jakubowska stwierdziła, że dla sprawnego 
przeprowadzenia mających się odbyć w dniu dzisiejszym wyborów Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie, konieczne jest powołanie 
trzyosobowej Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. Następnie zwróciła się do Rady Miejskiej      
w Mosinie o zgłaszanie kandydatur radnych do wyżej wymienionej komisji. 
Radny Jerzy Falbierski zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bąkowskiego do pełnienia funkcji 
członka Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
Radny Antoni Karliński zgłosił kandydaturę radnej Doroty Domagały do pełnienia funkcji 
członka Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
Radny Przemysław Pniewski zgłosił kandydaturę radnego Mariana Sobeckiego do pełnienia 
funkcji członka Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
Radni: Jacek Bąkowski, Dorota Domagała i Marian Sobecki wyrazili zgodę na pełnienie 
funkcji członków Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej, tak więc w związku z tym ich imiona       
i nazwiska zostały wpisane do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji        
Wnioskowo-Skrutacyjnej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła                   
Uchwałę nr I/1/02 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. Następnie 
prowadząca obrady Krystyna Sakwa-Jakubowska odczytała treść wyżej wymienionej 
uchwały. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 7. – Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.  

Przewodnicząca obrad Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła uwagę, że radni 
otrzymali proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Mosinie wraz                        
z zaproszeniami na nią. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i propozycji zmian, prowadząca 
obrady Krystyna Sakwa-Jakubowska poddała pod głosowanie propozycję przyjęcia jako 
obowiązującego proponowanego porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego 
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wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła jednogłośnie – 21 głosami „za” proponowany 
porządek obrad I sesji Rady Miejskiej jako obowiązujący. 
 
do punktu 8. – Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej (uchwała). 

Przewodnicząca obrad Krystyna Sakwa-Jakubowska poinformowała, że zgodnie            
z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona 
przewodniczącego bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności          
co najmniej połowy ustawowego składu rady. Następnie zwróciła się do Rady Miejskiej          
w Mosinie, aby jej członkowie zgłaszali kandydatury radnych na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radny Jan Marciniak zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Pniewskiego na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. Powiadomił przy tym, że Przemysław 
Pniewski od 1990 r. pełni funkcję radnego w Gminie Mosina, a w poprzedniej kadencji będąc 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie swoje obowiązki wypełniał wzorowo. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej kandydatur na stanowisko Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie, prowadząca obrady Krystyna Sakwa-Jakubowska zamknęła listę 
kandydatur. Następnie zwróciła się do Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej o przygotowanie 
kart do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie                  
i zarządziła przerwę w obradach dla dokonania tej czynności. 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej Dorota Domagała 
poinformowała, że radni chcąc zagłosować „przeciw” wymienionemu na karcie                       
do głosowania kandydatowi na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
winni go skreślić, natomiast chcąc zagłosować „za” danym kandydatem powinni pozostawić 
jego imię i nazwisko bez skreślenia. 
Następnie po rozdaniu ponumerowanych i ostemplowanych kart do głosowania, wzywani         
w kolejności alfabetycznej radni wrzucali do urny wyborczej swoje karty do głosowania          
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodnicząca obrad Krystyna Sakwa-Jakubowska zarządziła przerwę w obradach                
dla podliczenia oddanych głosów i sporządzenia przez Komisję Wnioskowo-Skrutacyjną 
protokołu z przeprowadzonego głosowania. 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej Dorota Domagała 
odczytała protokół wyżej wymienionej komisji z przeprowadzonych wyborów 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 19 listopada 2002 r., z którego wynika, 
że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie został wybrany jednogłośnie,                       
czyli 21 głosami „za”, radny Przemysław Pniewski. 
Prowadząca obrady Krystyna Sakwa-Jakubowska odczytała treść podjętej w ten sposób 
Uchwały nr I/2/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca obrad Krystyna Sakwa-Jakubowska złożyła gratulacje radnemu 
Przemysławowi Pniewskiemu z okazji wyboru go na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie i powierzyła mu przewodnictwo obrad. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował Radzie Miejskiej w Mosinie                
za dokonanie przez nią tak jednomyślnego wyboru jego osoby na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. Stwierdził przy tym, że okazane mu w ten 
sposób zaufanie radnych jest ogromnym zobowiązaniem do dobrej, twórczej pracy na rzecz 
społeczności Gminy Mosina. Zwrócił się też do wszystkich radnych i nowego Burmistrza 
Gminy Mosina, aby wszyscy oni podejmując pracę w nowej kadencji kierowali się maksymą: 
„Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i miej baczenie na efekt”. 
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do punktu 9. – Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie ze Statutem 

Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie określa liczbę wiceprzewodniczących, nie większą 
niż trzech. W związku z tym zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o przedstawienie 
propozycji w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zaproponowała, aby ustalić 3 Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie uzupełniony o cyfrę „3” projekt uchwały w sprawie 
ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr I/3/02 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 1 radnego nie było na sali obrad podczas tego 
głosowania. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do Rady Miejskiej                   
w Mosinie o zgłaszanie kandydatur radnych na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej. 
Radny Stanisław Barć zgłosił i przedstawił kandydaturę radnego Tomasza Żaka                       
na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radny Zygmunt Niemczewski zgłosił i przedstawił kandydaturę radnego Jerzego 
Falbierskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radna Dorota Domagała zgłosiła kandydaturę radnego Antoniego Karlińskiego na stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
W związku z tym, że Rada Miejska w Mosinie nie zgłosiła więcej kandydatur, a radni: 
Tomasz Żak, Jerzy Falbierski i Antoni Karliński wyrazili zgodę na kandydowanie                    
na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski zamknął listę kandydatur. Następnie zwrócił się do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie i zarządził przerwę w obradach                  
dla dokonania tej czynności. 
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej Dorota Domagała 
poinformowała, że radni chcąc zagłosować „przeciw” któremuś z wymienionych na karcie                       
do głosowania kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie 
winni go skreślić, natomiast chcąc zagłosować „za” danym kandydatem powinni pozostawić 
jego imię i nazwisko bez skreślenia. 
Po rozdaniu ponumerowanych i ostemplowanych kart do głosowania, wzywani w kolejności 
alfabetycznej radni wrzucali do urny wyborczej swoje karty do głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do Komisji Wnioskowo-
Skrutacyjnej o podliczenie głosów i sporządzenie protokołu z przeprowadzonego głosowania  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodnicząca Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej Dorota Domagała odczytała protokół 
wyżej wymienionej komisji z przeprowadzonych wyborów Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Mosinie w dniu 19 listopada 2002 r., z którego wynika,                        
że Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Mosinie zostali wybrani radni: Jerzy Falbierski 
– 21 głosów „za”, Antoni Karliński – 20 głosów „za” i Tomasz Żak – 18 głosów „za”. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski złożył gratulacje radnemu Jerzemu 
Falbierskiemu, radnemu Antoniemu Karlińskiemu i radnemu Tomaszowi Żakowi z okazji 
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wyboru ich na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie i wyraził 
nadzieję na bardzo dobrą współpracę w całej IV kadencji Rady Miejskiej w latach 2002-2006, 
która pozwoli wspólnymi siłami jak najlepiej prowadzić Radę Miejską w Mosinie. Zwrócił 
też uwagę, że zgodnie z zapisem § 14 pkt 3 Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie 
musi również ustalić kolejność Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. 
Powiadomił przy tym, że I, II i III Wiceprzewodniczącym zostają wybrane osoby, które 
kolejno uzyskały największą liczbę głosów. W związku z tym odczytał podjętą w wyniku 
przeprowadzonego głosowania tajnego przez Radę Miejską w Mosinie Uchwałę nr I/4/02        
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie, na mocy której               
I Wiceprzewodniczącym został radny Jerzy Falbierski, II Wiceprzewodniczącym – radny 
Antoni Karliński, a III Wiceprzewodniczącym – radny Tomasz Żak. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Sprawozdanie o stanie Gminy Mosina. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym 
kończy swoją pracę Zarząd Miejski w Mosinie, który w siedmioosobowym składzie pracował 
pod przewodnictwem Burmistrza Jana Kałuzińskiego. 
Burmistrz Jan Kałuziński przedstawił i omówił sprawozdanie o stanie Gminy Mosina, które 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski złożył Burmistrzowi Janowi Kałuzińskiemu               
i pozostałym obecnym członkom Zarządu Miejskiego w Mosinie podziękowanie za pracę,       
w szczególności w ciągu 39 dni między kadencjami Rady Miejskiej, wręczając wszystkim im 
wiązanki kwiatów. Następnie odczytał i wręczył adresy Księdza Kanonika Edwarda Majki 
Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mikołaja w Mosinie, skierowane                
do Burmistrza Jana Kałuzińskiego, Zastępcy Burmistrza Jana Marciniaka i Zastępcy 
Burmistrza Huberta Prałata. 
 
do punktu 12. – Ślubowanie Burmistrza Gminy Mosina. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że społeczność mosińskiej 
gminy dokonała wyboru Burmistrza Gminy Mosina w dwóch turach głosowania.                   
Nad prawidłowym przebiegiem tych wyborów czuwała Miejska Komisja Wyborcza                 
w Mosinie pod przewodnictwem Ewy Przybył. Odczytał przy tym pismo Przewodniczącej 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie Ewy Przybył z dnia 14 listopada 2002 r., które 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Powiadomił też, że zgodnie z zapisem art. 29a ustawy o samorządzie gminnym przed 
podjęciem obowiązków przez nowego Burmistrza Gminy Mosina składa on ślubowanie przed 
Radą Miejską w Mosinie. Następnie poprosił radnych oraz zaproszonych gości o powstanie     
i odczytał tekst roty w brzmieniu: 
„Obejmując urząd Burmistrza Gminy Mosina uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego         
i pomyślności mieszkańców gminy.” 
Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer odpowiedziała: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski złożył wraz z wiązanką kwiatów gratulacje 
Burmistrzowi Zofii Springer i życzenia mądrych, spokojnych rządów w Rzeczypospolitej 
Mosińskiej Anno Domini 2002. 
 
do punktu 13. – Wystąpienie Burmistrza Gminy Mosina. 

Burmistrz Zofia Springer wygłosiła przemówienie, którego tekst stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
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Poinformowała też, że jej najbliższymi współpracownikami na okres obecnej kadencji 
Samorządu Gminy Mosina będą: Stanisław Dębiec i Bogdan Robakowski. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał i wręczył adres Księdza Kanonika 
Edwarda Majki Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mikołaja w Mosinie, 
skierowany do Burmistrza Zofii Springer. 
Dyrektor Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie Przemysław Pilarski odczytał          
i wręczył wraz z wiązankami kwiatów: pisemne gratulacje i życzenia dla nowego Burmistrza 
Gminy Mosina Zofii Springer, pisemne podziękowania za dotychczasowe kierowanie Gminą 
Mosina i życzenia dla: byłego Zastępcy Burmistrza Jana Marciniaka, byłego Zastępcy 
Burmistrza Huberta Prałata, dotychczasowego i obecnego Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Mosinie Przemysława Pniewskiego oraz dla byłego Burmistrza Jana Kałuzińskiego         
wraz z gratulacjami z powodu jego wyboru do Rady Powiatu Poznańskiego.  
 
do punktu 14. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.  

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że II sesję Rady Miejskiej        
w Mosinie zaplanował na dzień 28 listopada br. godz. 16.00. Przeprosił przy tym, że z uwagi 
na nawał działań, które w ciągu najbliższych dni będą się toczyć, związanych między innymi 
z przejęciem Urzędu Miejskiego w Mosinie przez nową władzę wykonawczą, materiały         
na tę sesję zostaną dostarczone prawdopodobnie w poniedziałek 25 listopada br.                        
za pośrednictwem kurierki.  
Zauważył też, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym podstawowe akty prawne regulujące 
pracę radnego, ustawę o samorządzie gminnym, Statut Gminy Mosina wraz ze wszystkimi 
załącznikami oraz procedurę uchwalania budżetu.  
Poinformował także, że zgodnie z zapisem § 18 Statutu Gminy Mosina w Radzie Miejskiej       
w Mosinie działają następujące komisje stałe: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych, Komisja Inwestycji                   
i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Praworządności i Porządku Publicznego, Komisja 
Promocji Gminy i Komisja Rewizyjna. Zwrócił się przy tym do radnych o złożenie w Biurze 
Rady Miejskiej w Mosinie deklaracji o tym, w których spośród nich chcieliby w kadencji 
2002-2006 pracować. Zmiana ustawy o samorządzie gminnym spowodowała to, że komisje 
stałe Rady Miejskiej w Mosinie będą pracowały w składach złożonych wyłącznie z radnych. 
Zauważył również, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym druk oświadczenia o stanie 
majątkowym. Powiadomił przy tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami radni są 
zobowiązani takie oświadczenia złożyć na początku kadencji, każdego roku do końca marca         
i na zakończenie kadencji. W związku z tym zwrócił się do radnych z prośbą, aby wypełnili 
ten druk i dostarczyli go do Biura Rady Miejskiej w Mosinie do dnia 27 listopada 2002 r. 
Poinformował też, że Rada Miejska w Mosinie oraz jej Przewodniczący otrzymali życzenia 
na koniec minionej kadencji, między innymi od Wojewody Wielkopolskiego i Księdza 
Kanonika Edwarda Majki Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mikołaja              
w Mosinie oraz życzenia na nową kadencję od Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu 
Zdzisława Stachowiaka.  
Odczytał także zaproszenie na Odpust i Konsekrację Świątyni skierowane przez Księdza 
Kanonika Edwarda Majkę Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mikołaja           
w Mosinie z dnia 19 listopada 2002 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Powiadomił przy tym, że zgodnie z powziętą w dniu 18 listopada br. wolą Komitetu 
Honorowego Obchodów 700-lecia Królewskiego Miasta Mosina, podczas tej uroczystości 
nastąpi poświęcenie albumu „Mosina. 700 lat”, a 5 wybitnych duchownych obdarzonych 
zostanie Statuetką 700-lecia Królewskiego Miasta Mosina. Będzie to Ksiądz Arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Ksiądz Biskup Wojtuś oraz współpracujący z mosińską parafią przełożeni 
Księży Chrystusowców i Księży Oblatów, a także Ksiądz Janusz Szajkowski. 
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Poinformował również, że do dyspozycji radnych jest Biuro Rady Miejskiej w Mosinie, które 
znajduje się w Urzędzie Miejskim w Mosinie w pokoju nr 17. Można się z nim kontaktować 
telefonicznie pod bezpośrednim numerem telefonu 8132-611. Pracownikami tego biura są: 
Piotr Sokołowski, Joanna Nowaczyk i Irena Werfel, którzy będą wspomagać Radę Miejską       
w Mosinie we wszystkich sprawach organizacyjnych związanych z jej pracą i działaniem         
w poszczególnych Komisjach stałych. 
Zwrócił się także do wszystkich radnych i Burmistrza Zofii Springer, aby po zakończeniu          
I sesji Rady Miejskiej w Mosinie i opuszczeniu sali obrad przez zaproszonych gości, pozostali 
oni jeszcze w celu zrobienia sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. 
 
do punktu 15. - Zapytania i wnioski radnych. 

Radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili żadnych zapytań i wniosków. 
 
do punktu 16. - Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował radnym, zaproszonym 
gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji i pożegnał ich, 
kończąc w ten sposób I sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 18.20. 

 
 
 

  Protokołował            Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

Radna nadzorująca 
prowadzenie protokołu 

 
Danuta Białas 
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Lista załączników 
 
 
1. Uchwała nr I/1/02. 
2. Uchwała nr I/2/02. 
3. Uchwała nr I/3/02. 
4. Uchwała nr I/4/02. 
5. Sprawozdanie Burmistrza J. Kałuzińskiego o stanie Gminy Mosina z dnia 19.11.2002 r. 
6. Pismo Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie E. Przybył z dnia 

14.11.2002 r. 
7. Przemówienie Burmistrza Z. Springer. 
8. Zaproszenie na Odpust i Konsekrację Świątyni skierowane przez Księdza Kanonika          

E. Majkę Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mikołaja w Mosinie z dnia 
19.11.2002 r..   

9. Lista obecności radnych. 
10. Lista zaproszonych gości.  
 
 
 
 


