
Protokół nr VIII/03 
z VIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2003 r.  
w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4. 

 
 

Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2002: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2002 roku: 
- informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2002, 
- informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2002, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach 
Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina z rok 2002, 

c) stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem absolutoryjnym, 
d) opinie Komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu dochodów oraz wydatków 

budżetu Gminy Mosina w roku 2002, 
e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy Mosina             

w 2002 roku, 
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej                

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2002 rok, 
g) dyskusja, 
h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina              

za 2002 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina, 
i) uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania  Burmistrza z wykonania budżetu 

Gminy Mosina za 2002 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina. 

8. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
10. Zapytania i wnioski radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 
 Otwarcia sesji o godzinie 16.00 dokonał przewodniczący obrad, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski, który powitał przybyłych na sesję radnych, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził,            
że Rada Miejska jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na ogólny 
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stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 18 radnych, co stanowi 85,71% 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.   
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby w skład Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej weszli radni: 

1) Jacek Bąkowski,  
2) Ryszard Rybicki. 

W związku z tym, że wymienieni wyżej radni przyjęli propozycję kandydowania, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 18 głosami „za” wybrała radnego Jacka Bąkowskiego 
i radnego Ryszarda Rybickiego do pełnienia funkcji członków Komisji                    
Wnioskowo-Skrutacyjnej.  
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję 
nadzorującego prowadzenie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny 
Stanisław Barć. W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę 
propozycję, prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę                       
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 18 głosami „za”, 
wybrała radnego Stanisława Barcia do nadzorowania prowadzenia protokołu z VIII sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie.  
W tym momencie na salę obrad dotarła radna Magdalena Wojciechowska i radny Leszek 
Dymalski, tak więc odtąd w dalszym ciągu VIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział 
już 20 radnych. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, że protokół z VI sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad 
oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdziła to swoim 
podpisem radna Krystyna Sakwa-Jakubowska nadzorująca prowadzenie protokołu.                 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski zaproponował przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej bez 
odczytania, poddając swoją propozycję pod głosowanie. W jego wyniku radni jednogłośnie, 
czyli 20 głosami „za” przyjęli powyższy protokół. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, że protokół z VII sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad 
oraz posiada wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdził to swoim 
podpisem radny Krzysztof Rembowski nadzorujący prowadzenie protokołu. W związku            
z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław Pniewski 
zaproponował przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej bez odczytania, poddając swoją 
propozycję pod głosowanie. W jego wyniku radni jednogłośnie – 20 głosami „za” przyjęli 
powyższy protokół. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami i materiałami na tę sesję. 
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W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian, w ten sposób został 
ustalony porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 7. – Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2002: 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że samorząd Gminy Mosina 
swą codzienną pracą i działaniem służy społeczności mosińskiej gminy. Z jej woli sprawuje 
on swój mandat i przed nią zdaje relację ze swej działalności. W dniu dzisiejszym samorząd 
mosińskiej gminy dokona wnikliwej oceny wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002. 
Zwrócił przy tym uwagę, że rok 2002 był rokiem wyborczym, a budżetem Gminy Mosina          
– jego dochodami i wydatkami dysponowało dwóch burmistrzów. W myśl zasady ciągłości 
władzy Rada Miejska w Mosinie udzielać będzie absolutorium Burmistrz Zofii Springer. 
Stwierdził też, że dzisiejsza sesja Rady Miejskiej jest oceną i podsumowaniem pracy 
wykonanej w całym roku 2002 oraz zwieńczeniem i wyartykułowaniem ocen wynikających        
z analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za cztery kwartały 2002 r. przez 
komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie, jej kluby radnych i poszczególnych radnych. 
Zapewnił przy tym, że w swych ocenach samorządowcy mosińscy kierowali się kryteriami 
legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Praca na posiedzeniach komisji stałych 
Rady Miejskiej przebiegała w rzeczowej, krytycznej, ale też kulturalnej i spokojnej 
atmosferze. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za cztery kwartały 2002 r. 
oraz wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie były również 
przedmiotem oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wyraził także 
oczekiwanie, że Rada Miejska w Mosinie podczas dzisiejszej sesji wymieni argumenty, pozna 
oceny i przeprowadzi dyskusję kierując się wyłącznie dobrem społeczności mosińskiej gminy.  
 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2002 
roku: 

Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że dzisiejsza sytuacja jest nieco inna niż zwykle, 
gdyż przedstawia ona jako Burmistrz Gminy Mosina realizację zadań budżetowych, z których 
przeszło 90% udział i odpowiedzialność ponosił Zarząd Miejski w Mosinie III kadencji. 
Zapewniła przy tym, że zdaje sobie sprawę z kontynuacji działań i co temu towarzyszy 
ciążącej na niej jednoosobowej odpowiedzialności. Stwierdziła też, że budżet Gminy Mosina 
na rok 2002 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Istotnym 
elementem redagowania budżetu były wnioski dotyczące realizacji określonych zadań 
składane do 15 września według procedury tworzenia budżetu. Analizą wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2002 rok zajmowały się wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej                    
w Mosinie, a bardzo szczegółowo Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu i Finansów. 
Poinformowała także, że we wszystkich posiedzeniach tychże komisji uczestniczyła osobiście 
lub jej zastępcy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie zorientowani w szczegółach 
realizacji budżetu Gminy Mosina w roku 2002. Komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie 
pozytywnie zaopiniowały wykonanie tego budżetu, a Komisja Rewizyjna skierowała               
do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina.  

 
- informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2002, 
- informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2002, 

Burmistrz Zofia Springer przedstawiła i omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za cztery kwartały 2002 r. 



 4 

W trakcie wystąpienia Burmistrz Zofii Springer na salę obrad przybył radny Marian Sobecki, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu VIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już               
21 radnych. 
 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu                        
o sprawozdaniach Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina 
za rok 2002, 

 Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała Uchwałę Nr 7/SO-22/2003 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2003 r.             
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 21 marca 2003 r. sprawozdaniu                   
z wykonania budżetu Gminy Mosina za IV kwartały 2002 roku, której kserokopia stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem absolutoryjnym, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za pozytywną, 
gospodarną i zgodną z przepisami działalność dotyczącą realizacji i wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2002 r., który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) opinie Komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu dochodów         
oraz wydatków budżetu Gminy Mosina w roku 2002, 

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński 
powiadomił, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na swoim 
ostatnim posiedzeniu po dyskusji postanowiła bez uwag przyjąć sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2002 rok w zakresie inwestycji jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski poinformował,          
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na posiedzeniu w dniu               
16 kwietnia 2003 r. analizowała przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina za wykonanie budżetu Gminy Mosina za 2002 r. 
i jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, opowiedziała się za tym wnioskiem. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Krystyna Sakwa-Jakubowska odczytała 
wnioski i uwagi wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie                        
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002 z dnia 17 kwietnia 2003 r., 
których kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Marek Klemens powiadomił,         
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na swoim ostatnim 
posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina             
za 2002 r., a opinia ta została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Ryszard Rybicki 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na swoim 
posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2003 r. bez uwag przyjęła wykorzystanie środków 
finansowych przeznaczonych na obronę cywilną w roku 2002. Uznała też, że w roku 2002 
poprawiła się działalność Straży Miejskiej w Mosinie w zakresie współpracy z Policją               
– mieszane patrole. Stwierdziła przy tym, że należy poprawić windykację należności 
budżetowych. Uznała także, że należy zwiększyć ilość kontroli wykorzystywania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy Jacek Rogalka powiadomił, że wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2003 r. pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mosina za 2002 r. 
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e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy 
Mosina w 2002 roku, 

Wiceprzewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” 
Tomasz Żak odczytał stanowisko wyżej wymienionego klubu radnych w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Mosina za rok 2002 z dnia 24 kwietnia 2003 r., które stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” Maria Krause odczytała stanowisko wyżej wymienionego klubu radnych 
dotyczące wykonania budżetu Gminy Mosina za 2002 r., które stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „SLD-UP-SD” Antoni Karliński odczytał stanowisko wyżej 
wymienionego klubu radnych dotyczące wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002           
z dnia 24 kwietnia 2003 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina za 2002 rok, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jerzy Falbierski odczytał               
uchwałę Nr 43 /SO-5/Ab/2003/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej          
w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie o udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium              
z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

g) dyskusja, 
W tym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag. 

 
h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy 

Mosina za 2002 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina, 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie w trybie jawnym 
wniosek Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina 
za cztery kwartały 2002 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina                    
za 2002 rok. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 
jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 

 
i) uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania 

budżetu Gminy Mosina za 2002 rok i udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2002 rok 
i przyjęcia sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mosina za cztery kwartały 2002 r.        
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr VIII/73/03 w powyższej 
sprawie jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że decyzją o udzieleniu absolutorium 
Burmistrz Zofii Springer za wykonanie budżetu Gminy Mosina za 2002 rok Rada Miejska         
w Mosinie zamyka ważny etap swojej pracy. Praca nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2002 rok dała jej bowiem wiedzę o finansach mosińskiej gminy, zasadach 
zdobywania dochodów i racjonalizowania budżetu Gminy Mosina. Podziękował przy tym 
Burmistrz Zofii Springer za dobrą współpracę podczas oceny wykonania budżetu mosińskiej 
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gminy za 2002 rok, pogratulował jej pozytywnej oceny złożonego przez nią sprawozdania          
i złożył życzenia, aby w latach przyszłych jej praca była równie dobrze oceniana przez Radę 
Miejską w Mosinie. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2002 
i w zasadzie praca nad nim dotyczyła Zarządu Miejskiego w Mosinie III kadencji. W związku 
z tym podziękowała za to Burmistrzowi III kadencji Janowi Kałuzińskiemu i jego zastępcom, 
oraz służbom Urzędu Miejskiego w Mosinie, a także radnym, Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysławowi Pniewskiemu za dobrą współpracę. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował w imieniu Rady Miejskiej                
w Mosinie obecnym na dzisiejszej sesji Burmistrzowi Janowi Kałuzińskiemu i jego 
współpracownikom, którzy wspólnie tworzyli Zarząd Miejski w Mosinie III kadencji,                
za wykonaną w ciągu ponad 10 miesięcy 2002 roku pracę, gdyż w znaczącym stopniu 
wpłynęła ona na dzisiejsze oceny Rady Miejskiej. Stwierdził przy tym, że każdy dorobek               
i wykonana praca jest powodem do satysfakcji i zadowolenia dla jej wykonawcy, ale też          
do tego, aby w tym miejscu złożyć uznanie i gratulacje. Podziękował także wszystkim 
radnym za wnikliwą ocenę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002 
podczas pracy na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej i jej dzisiejszej sesji. 
Zapewnił przy tym, że szczególne podziękowania kieruje dla Komisji Rewizyjnej na ręce jej 
przewodniczącego Stanisława Barcia za dobrze wykonaną pracę, która została wysoko 
oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu i przez Radę Miejską. 
Podziękował również przewodniczącym klubów radnych i przewodniczącym komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie. Stwierdził też, że Rada Miejska w Mosinie dokonała oceny 
ważnej dla społeczności mosińskiej gminy. Wykonała ona więc tym samym bardzo ważną 
pracę. 
 
do punktu 8. – Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 

Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że dzięki inicjatywie radnego Jacka 
Rogalki, który obecnie „biega po różnych mosińskich sponsorach”, posiadana przez Gminę 
Mosina scena uzyska zadaszenie w zamian za umieszczenie na nim reklam tych 
przedsiębiorstw. Pozwoli to odtąd na występy na niej różnych wykonawców nawet w czasie 
niepogody. Będzie to kosztowało około 30.000,00 zł i obecnie wiadomo, że już prawie             
w całości kwota ta zostanie pokryta przez sponsorów. Stwierdziła przy tym, że jest to dobra 
wiadomość. 
Powiadomiła też, że rozpoczęte zostały rozmowy z dwoma inwestorami, którzy są 
zainteresowani terenem Gminy Mosina. Jeden z zainteresowanych to ogromny zakład pracy 
produkujący papier i tekturę do opakowań, który planuje utworzyć swoją filię na terenie 
mosińskiej gminy. Jeżeliby te rozmowy przyniosły skutek, to dzięki temu powstałoby            
120-200 miejsc pracy. Są też inne propozycje. Wyraziła przy tym przekonanie, że któraś              
z nich zostanie zrealizowana. Poinformowała także, że na terenie Gminy Mosina znajduje się 
około 1200 bezrobotnych. Mosińska gmina jest drugą co do wielkości gminą Powiatu 
Poznańskiego, ale z największą liczbą bezrobotnych. Stwierdziła przy tym, że likwidacja 
mosińskiego zakładu firmy „SWARZĘDZ MEBLE” S. A. „odbija się” jednak Gminie Mosina 
„dużą czkawką” i trudno jest to jakoś nadrobić.  
Powiadomiła również, że odbyła spotkanie na temat sieci elektroenergetycznej na terenie wsi 
Wiórek i Czapury z trzema osobami, które nie są zadowolone z odszkodowań, jakie mają 
otrzymać od Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Nie doszło jednak do porozumienia, 
mimo, że był to rodzaj „okrągłego stołu”. W związku z tym wyżej wymieniona firma wejdzie 
na drogę administracyjną w stosunku do dwóch osób, a być może trzech osób. 
Poinformowała też, że odbyła się kompleksowa wizytacja prywatnej szkoły katolickiej               
w Mosinie, która zakończyła się dość dobrymi ocenami. 
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Powiadomiła także, że udało się uzyskać cztery mieszkania bez wpłaty partycypacyjnej             
o wysokości 30.000,00 zł w budynkach Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w zamian za teren przeznaczony pod tego rodzaju budownictwo i żyrowanie 
kredytów. Stwierdziła przy tym, że jest to jakaś oferta, choć czynsz w tych budynkach wynosi 
około 8 zł/m². Przy założeniu, że mieszkanie obejmuje powierzchnię 40 m² - to czynsz za nie 
wyniesie około 300 zł miesięcznie, w związku z tym będzie to oferta atrakcyjna dla kogoś, 
kto wynajmuje mieszkanie za 400-500 zł miesięcznie. Obecnie prowadzone są rozmowy           
z oczekującymi na przydział mieszkań komunalnych w celu wysondowania, które z nich 
zgodziłyby się na takie warunki.  
Poinformowała również, że prowadzone są rozmowy w sprawie kotłowni na terenie firmy 
„SWARZĘDZ MEBLE” S. A. z dwoma firmami ciepłowniczymi, ale taka tradycyjna 
kotłownia nie jest atrakcyjną propozycją dla przyszłych ewentualnych partnerów 
gospodarczych, gdyż wszędzie „wchodzi się” w ogrzewanie gazowe, olejowe, czy jakieś inne 
technologie.  
Powiadomiła też, że wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Przemysławem Pniewskim 
prowadzi rozmowy z inwestorami, dzięki którym być może będzie możliwość wybudowania 
9-10 mieszkań socjalnych w jednym jednokondygnacyjnym bloku. Jego koszt ma wynieść 
około 1.300,00 zł za 1 m². Stwierdziła przy tym, że jest to atrakcyjna cena, gdyż wiadomo,         
iż obecnie kształtuje się ona na poziomie ponad 2.000,00 zł za 1 m². Przedsięwzięcie to 
miałoby zostać przeprowadzone na zasadzie leasingu, dzięki czemu Gmina Mosina spłacałaby 
je przez 8 lat „ostro” i przez następne 8 lat już tylko symbolicznie. Poinformowała także,         
że obecnie na przydział mieszkań komunalnych oczekują 74 rodziny i dla nich byłoby to 
jakimś ilościowym „zastrzykiem”.  
Powiadomiła również, że na temat rozliczenia budowy oczyszczalni ścieków z Miastem 
Puszczykowo przeprowadzone zostały z Burmistrzem Januszem Napierałą trzy rozmowy.        
W dniu 7 marca br. odbyła się taka wiążąca wizyta, kiedy to wraz ze swoimi zastępcami 
wręczyła Burmistrzowi Miasta Puszczykowa notkę obciążającą na kwotę 1.660.000,00 zł, 
określając jaka część tej oczyszczalni ścieków będzie własnością wyżej wymienionej gminy. 
Burmistrz Janusz Napierała przyjął tę notkę, ale w ciągu miesiąca od tego dnia nie udzielił        
na nią żadnej odpowiedzi. Stwierdziła przy tym, że źle to świadczy o Burmistrzu Miasta 
Puszczykowa. Dopiero po umówieniu się drogą telefoniczną, doszło w dniu wczorajszym        
do rozmowy na ten temat. Burmistrz Janusz Napierała złożył pisemną prośbę o rozłożenie 
tego zadłużenia na 5 rat z płatnością od ostatniego kwartału. Zapewniła też, że wraz                  
ze swoimi współpracownikami nie bardzo jest z tego zadowolona, ale przy pomocy Radcy 
Prawnego Zygmunta Kmiecika przygotowane zostaną warianty odzyskania tego długu. Jeżeli 
to się uda, to warianty te zostaną radnym przedstawione w najbliższy wtorek celem        
ustosunkowania się do nich. Poinformowała także, że Burmistrz Janusz Napierała        
„zasłaniał się” trudnościami finansowymi, gdyż zostały wydane wyroki sądowe, na mocy 
których Miasto Puszczykowo będzie musiało wypłacić spore odszkodowania w wysokości 
około 2.000.000,00 zł za nieuregulowane sprawy dróg. Wiadomo jednak, że może ono 
zaciągnąć kredyt i spłacić Gminie Mosina swój dług.  
Powiadomiła również, że wraz ze swoimi współpracownikami odbyła spotkanie                     
ze społecznością osiedla znajdującego się w Mosinie przy ul. Leszczyńskiej i ul. Strzeleckiej,  
w którym chodziło o rozpoczęcie inwestycji gazowych na tamtym terenie. Sprawą tą są 
zainteresowani również mieszkańcy Nowego Krosna oraz okolicznych wsi. 16 maja br. 
odbędzie się spotkanie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa i indywidualnych wykonawców 
instalacji gazowych, żeby jak najszerzej zaprezentować mieszkańcom mosińskiej gminy ten 
problem.  
Poinformowała też, że odbyły się przetargi dotyczące kanalizacji przeciwburzowej                     
i sanitarnej. Bardzo szczegółowo wraz ze swoimi współpracownikami zapoznawała się             
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też z terenami, których właścicielem jest Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA”. Spółdzielnia ta nie bardzo ma pomysł na funkcjonowanie swojej „starej” bazy, 
która w ogóle jest bardzo brzydkim miejscem na terenie Gminy Mosina. Wyraziła przy tym 
nadzieję, że być może udałoby się ją wykupić i wówczas w tym miejscu miałyby powstać       
na dole lokale usługowe, a u góry mieszkania Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Jej zdaniem byłoby to niezłym „ubraniem” tamtej części Mosiny w architekturę 
„wysoką”.  
Powiadomiła także, że wraz ze swoimi współpracownikami rozpatruje sprawę realizacji 
ubojni drobiu na terenie Bolesławca, gdyż wiąże się to z pozyskaniem nowych miejsc pracy.  
Poinformowała również, że w dniu dzisiejszym jej zastępca Stanisław Dębiec, Koordynator 
Oświaty i Wychowania Zdzisław Mikołajczak oraz Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uczestniczyli w konferencji dotyczącej aktywizacji 
obszarów wiejskich, podczas której mowa była o sposobie uzyskania funduszy pomocowych 
na ten cel, a także o wykorzystaniu turystyki rzecznej. Powiadomiła przy tym, że jest pomysł, 
aby przy wykorzystaniu rzeki Warty uczynić Rogalin centralnym miejscem działań 
rekreacyjno-turystyczno-sportowych. W związku z tym będą czynione zabiegi o uzyskanie 
finansów z funduszy pomocowych na przystań rzeczną na Warcie. Martwi jedynie fakt,           
że Rogalin położony jest w pewnej odległości od tej rzeki. W związku z tym trzeba będzie 
bowiem drogę między nimi jakoś utwardzić i postawić jakieś powózki konne. Wyraziła przy 
tym przekonanie, że byłby to mocny atut Gminy Mosina, gdyż jest tam wszystko to, czego 
oczekują turyści.  
Poinformowała również, że interesują się terenem mosińskiej gminy również ludzie, którzy 
chcieliby zrobić taki zespół saun i przy tym taki „zielony labirynt”. Jej zdaniem mogłoby to 
również uatrakcyjnić Gminę Mosina. Zaoferowane zostały im tereny przy „Gliniankach”.  
Powiadomiła też, że firma „British Petroleum” interesuje się nabyciem miejsca, które zostały 
przeznaczone pod stację benzynową. Przypomniała przy tym, że do tej pory bezskutecznie 
odbyły się dwa przetargi na sprzedaż tego terenu. W związku z tym wyraziła nadzieję, że być 
może negocjacja ceny z wyżej wymienioną firmą doprowadzi do wybudowania tej stacji 
benzynowej. 
Poinformowała także, że w Krośnie powstaną następne lokale socjalne w miejscu po byłej 
wikliniarni. Zgłosiła się osoba, która chce je „wykończyć” w zamian za wykwaterowanie        
ze swojego domu lokatora, który ma wyrok eksmisyjny. 
Radny Jacek Rogalka zaproponował naliczanie odsetek od kwoty zadłużenia Miasta 
Puszczykowo wobec Gminy Mosina w takiej wysokości, aby zobligować Burmistrza Janusza 
Napierałę do jak najszybszego uregulowania tego długu. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że Radca Prawny Zygmunt Kmiecik rozważa taką 
możliwość.  
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy Gmina Mosina jakiś wynikający 
z prawa obowiązek zapewnienia mieszkań ludziom ze względów społecznych. Stwierdził 
przy tym, że zaspokojenie w sytuacjach ekstremalnych potrzeb tych 74 mieszkań spowoduje, 
iż za parę lat powstanie problem 100 czy 200 następnych mieszkań. Narasta to bowiem 
bardzo lawinowo. W związku z tym wyraził wątpliwość, czy jest celowe rozwijanie 
budownictwa socjalnego. Jego bowiem zdaniem Gmina Mosina powinna mieć jakiś zasób  
20-30 mieszkań, ale rozwijanie budownictwa socjalnego doprowadzi do powstawania 
kosztów i oczekiwań coraz większej części społeczeństwa na zaspokojenie ich potrzeb 
mieszkaniowych. Jeżeli jest firma, która chce wybudować jakieś mieszkania                        
za 1.300,00 zł/m², czy za zbliżoną kwotę, to po ich realizacji winna ona zarządzać tymi 
lokalami, a Gmina Mosina skoro posiada jakieś środki finansowe na wspomożenie 
mieszkańców w zakresie budownictwa socjalnego, to winna je wykorzystać na czynsze           
dla rodzin najbardziej potrzebujących, ale nie angażować się w zarządzanie tymi zasobami 
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mieszkaniowymi. Wiadomo bowiem, że w wyniku gospodarowania lokalami komunalnymi 
przez takie rodziny ulegają one dewastacji, przez co koszty rosną lawinowo. Wyraził też 
przekonanie, że nastawienie się tego rodzaju, iż Gmina Mosina zaspokoi potrzeby 
mieszkaniowe społeczności mosińskiej jest nierealne i do niczego dobrego nie prowadzi. Jego 
zdaniem należy określić maksymalną wielkość gminnych zasobów mieszkaniowych                   
i następnie prowadzić politykę zaspokojenia, ale tylko podstawowych potrzeb. Natomiast 
Gmina Mosina nie powinna rozwijać budownictwa socjalnego na większą skalę, jeśli nie ma 
ona takiego obowiązku.  
Przypomniał także, że różnica między maksymalnymi stawkami podatku od nieruchomości         
i innych opłat lokalnych, a tymi, które występują w Gminie Mosina, wynosi  ponad 
2.000.000,00 zł. Stwierdził przy tym, że nawet jeśli mosińska gmina przyjęłaby stawki 
maksymalne tych podatków, to wyżej wymieniona kwota nie znalazłaby się w jej budżecie. 
Rośnie bowiem już przy obecnych stawkach podatkowych kwota zaległości podatkowych 
mieszkańców wobec budżetu Gminy Mosina, a w takiej sytuacji byłaby ona jeszcze wyższa. 
Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uiściłaby ta część społeczeństwa, która płaci 
je niezależnie od ich wysokości, natomiast powiększyłaby się ilość osób niepłacących podatki 
i opłaty lokalne. W związku z tym z pewnością w budżecie nie znalazłyby się wpływy                
w takiej właśnie wysokości, jaka jest przewidywana. Zwrócił również uwagę,                        
że po przekroczeniu pewnego pułapu opłat dochody obniżają się, a nie wzrastają. Jego więc 
zdaniem podatki i opłaty lokalne przynajmniej w najbliższym roku, czy dwóch latach nie 
powinny wzrastać, a już na pewno nie powinno się na nich budować wizji, wzrost tych 
podatków i opłat spowoduje „załatanie jakiejś dziury budżetowej”. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że zapewnienie mieszkańcom lokalu socjalnego jest 
obowiązkiem gminy. Stwierdziła przy tym, że żadna gmina i żaden kraj „nie uciekł” dotąd 
przed mieszkaniami socjalnymi. Jej zdaniem nadmierne rozwijanie budownictwa socjalnego 
jest błędem, gdyż są to rzeczywiście wszystko potem działania, które niosą zobowiązania 
finansowe. Wiadomo bowiem kto głównie z takich mieszkań korzysta. Poinformowała też,        
że obecnie Gmina Mosina największe problemy ma z osobami posiadającymi wyroki 
eksmisyjne, które wynikają z niepłacenia czynszu za zajmowane mieszkania. Obecnie ich 
właściciele, zgodnie z orzeczeniem sądu domagają się od Gminy Mosina opłat za nie.              
W związku z tym istnienie lokali socjalnych jest koniecznością, ale nie w takiej ilości,            
aby zaspokoić potrzeby wszystkich. Jest jednak pewna grupa rodzin dość uczciwych, 
pracujących, ale zarabiających bardzo skromnie, która nigdy nie będzie w stanie wybudować 
sobie domu, czy kupić sobie działki w tym celu. Stwierdziła także, że należałoby rozważyć, 
czy nie byłoby sensowne, aby w Mosinie np. oddać aportem grunty w celu zawiązania się 
jakiejś małej spółdzielni mieszkaniowej, która przy własnym udziale realizowałaby budowę 
mieszkań. Gmina Mosina musi jednak wybudować kilka lokali mieszkalnych, gdyż zostały 
wydane wyroki eksmisyjne i mosińska gmina ma obowiązek wyprowadzenia lokatorów            
z mieszkań ze względów bezpieczeństwa. Powiadomiła przy tym, że 74 rodziny zostały 
wpisane na listę oczekujących na przydział mieszkania komunalnego, ale wynika to                    
z formalnego obowiązku, gdyż wnioski takie wpływają do Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Jeśli jednak Gmina Mosina będzie już miała zasób 20-30 mieszkań, to Komisja 
Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Mosinie będzie miała bardzo trudne zadanie w ocenie komu 
faktycznie taki lokal mieszkalny należałoby przydzielić.  
Poinformowała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wymaga od Gminy 
Mosina określenia różnicy między wpływami do budżetu określonymi na podstawie stawek 
maksymalnych podatków i opłat lokalnych a wpływami określonymi na podstawie wysokości 
podatków i opłat lokalnych ustalonych faktycznie w mosińskiej gminie. Powiadomiła przy 
tym, że są takie gminy, które mają ustalone maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. 
W Gminie Mosina została ustalona najbardziej i najczęściej stosowana stawka podatkowa         
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dla ziemi otaczającej budynki jednorodzinne na 0,10 zł/m², natomiast w innych gminach 
stawka ta wynosi 0,30 zł/m². Jeśli zacznie być stosowany podatek katastralny, który 
obowiązuje już w krajach Unii Europejskiej, to będzie on uiszczany od wartości 
nieruchomości. Nie będą to przy tym promile, ale setne procenta, w związku z czym będą to 
kwoty rzędu 2-3 tysięcy zł.  
Radny Ryszard Rybicki zwrócił się o wyjaśnienie, czy jest sens przeznaczać nowe grunty      
pod budownictwo mieszkaniowe Mosińskiemu Towarzystwu Budownictwa Mieszkaniowego, 
skoro w Krośnie jest jeszcze tyle miejsca na wybudowanie nowych budynków. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że źle się stało, iż bloki MTBS-u zostały wybudowane 
w polu, gdyż w zasadzie nie ma tam żadnej infrastruktury towarzyszącej, drogi, sklepu. Jej 
zdaniem są to bardzo ładne budynki, które można byłoby w części przeznaczyć                     
pod działalność usługową dla większej grupy ludzi. Tymczasem w śródmieściu Mosiny są 
tereny, które mogłyby zostać wykorzystane pod budownictwo MTBS-u, gdyż takie bloki 
tworzą architekturę miastotwórczą. Ze względów funkcjonalnych i widokowych przydałyby 
się one. Poza tym jest kwestia dróg i infrastruktury towarzyszącej. Zapewniła przy tym,          
że sprawa ta jest do rozważenia, jednak tereny między Mosińskim Ośrodkiem Kultury              
a strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie i obiektami Gminnej Spółdzielni 
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA” są jednymi z bardziej atrakcyjnych, a obecnie, choć znajdują 
się w centrum miasta, stanowią śmietnisko i chaszcze. 
 
do punktu 9. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że w sposób być może 
nietypowy w tym punkcie porządku obrad Rada Miejska w Mosinie będzie rozpatrywała 
projekt uchwały. Powiadomił przy tym, że w dniach 7 i 8 czerwca odbędzie się referendum        
w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem na terenie Gminy Mosina 
funkcjonuje Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława 
Staszica w Ludwikowie, w którym przebywają pacjenci posiadający prawa wyborcze – około 
50 osób na danym turnusie. W związku z tym, aby umożliwić tym osobom oddanie głosu         
w referendum konieczne jest utworzenie na terenie ludwikowskiego szpitala zamkniętego 
obwodu głosowania. Kalendarz prac związanych z referendum został tak ustalony, że Rada 
Miejska w Mosinie w dniu dzisiejszym musi rozpatrzyć projekt uchwały w powyższej 
sprawie. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Obwodu głosowania        
Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława 
Staszica w Ludwikowie.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że Rada Miejska w Mosinie nie wprowadziła punktu 
dotyczącego projektu uchwały w powyższej sprawie do porządku obrad dzisiejszej sesji. Jego 
zdaniem należało to zaproponować w punkcie dotyczącym ustalenia porządku obrad.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że jeśli przyjrzeć się dokładnie,            
to w punkcie 9 porządku obrad dzisiejszej sesji jest to dokładnie zapisane. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że dotyczy to projektu uchwały i nie jest to sprawa 
organizacyjna. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że zostało to zapisane, w związku            
z czym można to było ewentualnie poprawić. Została bowiem przyjęta procedura, aby projekt 
uchwały w sprawie utworzenia Obwodu głosowania Nr 21 w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 
rozpatrzyć w punkcie dotyczącym spraw organizacyjnych i bieżących Rady Miejskiej              
w Mosinie, zgodnie z zasadą, iż sesja absolutoryjna nie dotyczy innych spraw poza 
organizacyjnymi i porządkowymi. Tymczasem z przeprowadzonego przez Sekretarza Gminy 
Piotra Woźniaka rozpoznania wynikało, że ostateczny termin rozpatrzenia projektu uchwały 
w powyższej sprawie mija w dniu 28 kwietnia br. 
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Radny Jacek Rogalka oświadczył, że nie jest temu przeciwny, ale można było powyższy 
projekt uchwały wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że można było to zaproponować,              
ale obecnie jest już na to za późno. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Obwodu 
głosowania Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc        
im. Stanisława Staszica w Ludwikowie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr VIII/74/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że IX sesja Rady Miejskiej            
w Mosinie odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. o godz. 16.00 w sali Mosińskiego Ośrodka 
Kultury. Zwrócił przy tym uwagę, że materiały na tę sesję radni otrzymali. 
Zaproponował też, aby termin wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów                
oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przesunąć z dnia 28 kwietnia na 5 czerwca 
2003 r. godz. 17.30. 
Przypomniał także, że wszyscy radni Rady Miejskiej w Mosinie do końca miesiąca kwietnia 
br. są zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych. Powiadomił przy tym, w jakiej 
formie ma się odbyć przekazanie takich oświadczeń majątkowych i wyjaśnił związane z tym 
wątpliwości radnych. 
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, że w dniu 5 czerwca br. Komisja Rewizyjna ma już 
zaplanowane swoje posiedzenie, a ponieważ jest on członkiem Komisji Budżetu i Finansów 
koliduje mu z tym termin przesuniętego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przeprosił za to, że nie zauważył kolizji terminów 
tych posiedzeń. Po krótkiej dyskusji wyraził zgodę, aby decyzję w powyższej sprawie podjąć 
na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia br. 
Poinformował też o przekazanych radnym zaproszeniach na: uroczystości związane                  
ze Świętem Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w dniu 3 maja 2003 r. oraz uroczystą sesję 
Rady Miejskiej w Mosinie, która odbędzie się w dniu 10 maja br. o godz. 11.00 w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. Zwrócił przy tym uwagę, że radni w materiałach na dzisiejszą sesję 
otrzymali 2 broszury na temat Polski w Unii Europejskiej oraz warunków członkostwa Polski 
w strukturach tej organizacji.  
Powiadomił także, że wspomniana uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się        
w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej, tym razem w dniu 10 maja, który będzie dniem 
europejskim. Zapewnił przy tym, że zostaną podjęte starania, aby treścią sesji również do tego 
nawiązać. 
 
do punktu 10. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Jacek Rogalka przypomniał, że sygnalizował już problem przejazdu ciężkich 
ciężarówek z kruszywem dla potrzeb poznańskiego odcinka autostrady. Poinformował przy 
tym, że na wysokości Dymaczewa w godzinach wieczornych przejeżdża ciężarówka                
za ciężarówką. W wyniku takich przejazdów droga ta jest obecnie zniszczona. Na skutek jego 
interwencji Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, który administruje ten odcinek drogi, 
dokonał jedynie „zaklejeń” pojedynczych dziur w jezdni, a niedługo później wybiły się dalej 
olbrzymie otwory. Wyraził też zdziwienie, że gminy nie występują do tego konsorcjum 
budowy autostrad o jakieś odszkodowania z tego tytułu. Autostrady bowiem zostaną 
wybudowane, natomiast wszystkie drogi lokalne po drodze zostaną zniszczone, gdyż nie są 
one przystosowane do ruchu tak ciężkiego transportu kołowego. Jego zdaniem należałoby        
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w jakiś sposób wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o poprawę tego stanu rzeczy,          
gdyż cudem jest, że na tej drodze nie doszło do jakiegoś wypadku.  
Radna Dorota Domagała stwierdziła, że drugim problemem są rowy przy drogach 
wojewódzkich. Jadąc bowiem przed Świętami Wielkanocnymi do Rogalina zauważyła,            
że rowy przy lesie są bardzo zaśmiecone. Powiadomiła przy tym, że zgłaszała ten problem         
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, gdzie poinformowano ją o wysłaniu pism w powyższej 
sprawie do zarządcy tejże drogi. Wyraziła też przekonanie, że można byłoby przeprowadzić 
sprzątanie tych rowów za pomocą służb komunalnych Gminy Mosina. 
Radny Jerzy Falbierski poinformował, że wziął udział w dwóch posiedzeniach Komisji 
Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego: w dniu wczorajszym i dzisiejszym¸ 
podczas których kwestia zaśmiecania dróg i ich poboczy została poruszona. Zapewnił przy 
tym, że on ze swojej strony zwrócił uwagę na fakt, iż w gminach okołopoznańskich występuje 
problem działek wypoczynkowych, w których nie ma uregulowanych spraw śmieciowych. 
Jeżeli, jak np. w Sierosławiu w Gminie Dopiewo, gdzie znajduje się 10 tysięcy działek, 60% 
ich właścicieli lub dzierżawców odwiedzi je od piątku do soboty w danym tygodniu,                 
to przydrożne rowy zostaną zapełnione śmieciami przez tych ludzi podczas drogi powrotnej 
do domów. To samo dotyczy działek nad Jeziorem Dymaczewskim i ich właścicieli                
lub dzierżawców. W związku z tym zaapelował do radnych i Burmistrz Zofii Springer                
o podejście do tematu działek nad Jeziorem Dymaczewskim, ponieważ nawarstwia się to             
i w zasadzie nie jest likwidowana przyczyna, tylko mowa jest o skutkach. Jeśli bowiem nie 
zostanie przeprowadzona inwentaryzacja tamtejszych posesji, Gmina Mosina nie dotrze          
do nich z kubłami na śmieci i kanalizacją, to problem będzie coraz większy, gdyż przybywa 
działek rekreacyjnych na tym terenie. Oświadczył też, że zdaje sobie sprawę z tego, iż jest to 
bezprawie i nie będzie go popierał, ale skutki tego bezprawia dotyczą bezpośrednio Gminy 
Mosina w postaci śmieci. Zwrócił przy tym uwagę, że w tym momencie, jeśli „chodzi”             
o pobocza dróg, to podatek śmieciowy przy tak dużej ilości działek wypoczynkowych               
w różnych miejscach nie zmieni sytuacji. Zauważył także, że działkowicze są też 
działkowiczami w miejscowościach, gdyż np. w Dymaczewie Starym pod lasem powstają 
działki na posesjach, w związku z czym chciałby on, aby nastąpiła ich obsługa, jeśli „chodzi” 
o kubły na śmieci i odpady, gdyż nie wierzy, iż sprawa ta nie stymuluje zaśmiecania 
przydrożnych rowów. Powiadomił też, że przedstawił tę swoją uwagę na forum wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Powiatu Poznańskiego szczególnie w odniesieniu                  
do wypowiedzi młodego samorządowca z Gminy Dopiewo, który nie wiedział, iż on jest 
pracownikiem Lasów Państwowych i lasy na terenie wyżej wymienionej gminy podlegają    
pod jego opiekę. Samorządowiec ów wypowiadał się bowiem w ten sposób, że każdy 
właściciel posesji zgodnie z prawem zobowiązany jest do usuwania nieczystości. On 
natomiast zwrócił mu uwagę, że wydając decyzję administracyjne również gmina jest 
zobowiązana do tego, aby sprawę przeprowadzić, a przy tych 10 tysiącach działek 
rekreacyjnych w Sierosławiu nikt nie pomyślał o tym temacie, w związku z czym „urósł” on 
do problemu bardzo dużego. Gmina Mosina ma ten problem trochę mniejszy, ale on istnieje. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że Urząd Miejski w Mosinie musi rozpoznać dokładnie, 
jakie są obowiązki firm zajmujących się budową autostrad dotyczące przewozu materiałów 
budowlanych. Jeżeli bowiem mają one zgody Zarządu Dróg Powiatowych na przejazdy tymi 
drogami, to ich właściciel powinien zadbać o ich odpowiedni stan. Poinformowała przy tym, 
że Policja miała zwróconą uwagę, aby wzmogła kontrolę na drodze, o której mówił radny 
Jacek Rogalka, ale ponieważ jest ona ogólnodostępna, to jeśli te ciężarówki zachowują 
odpowiedni tonaż, to mogą z niej korzystać.  
Powiadomiła też, że droga łącząca Mosinę z Rogalinkiem i Rogalinem jest drogą wojewódzką 
i władze tego szczebla administracji samorządowej posiadają środki finansowe na sprzątanie 
rowów znajdujących się przy tej trasie ze śmieci. Zapewniła przy tym, że Gmina Mosina 
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próbuje je za to sprzątanie obciążać i występować o te środki. Poinformowała także, że pan 
Czaiński został zobowiązany do pracy nad podpisaniem porozumień z Powiatem Poznańskim 
i Województwem Wielkopolskim w sprawie bieżącego utrzymania oraz sprzątania dróg 
powiatowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie Gminy Mosina. Być może 
mosińska gmina coś do tego dołoży, ale jest jej teren i będzie miała ona tę sprawę załatwioną.  
Powiadomiła również, że jest wyrok sądowy, który zobowiązuje Gminę Mosina                        
do przeniesienia działek rekreacyjnych nad Jeziorem Dymaczewskim i wyznaczenia terenów 
o tym samym charakterze po drugiej stronie szosy. Wyraziła przy tym wątpliwość, czy to się 
uda, choć jej zastępca Bogdan Robakowski jest odmiennego zdania. W związku z tym 
skłaniałaby się do prawnego usankcjonowania tychże działek, postawieniem jakiegoś 
„zielonego ekranu”, który zasłoniłby tę „dziką zabudowę”, zobowiązaniem tych mieszkańców 
do wybudowania jakiejś małej ekologicznej oczyszczalni ścieków. Poinformowała też,             
że zwróci się do Radcy Prawnego Zygmunta Kmiecika o wydanie opinii prawnej,                   
czy użytkownik takiej działki rekreacyjnej musi się wykazać, tak samo jak właściciel całej 
posesji, posiadaniem kubła na śmieci. Stwierdziła przy tym, że pewnie Urząd Miejski                 
w Mosinie będzie musiał rozesłać do tychże ludzi pisma informujące ich, iż konieczne jest, 
aby posiadali pojemnik na śmieci i mogli wykazywać się ich wywożeniem. Wyraziła także 
przekonanie, że na ogólne zaśmiecenie wpływają nie tylko właściciele działek rekreacyjnych, 
ogólnie bowiem można powiedzieć, iż społeczeństwo mosińskie jest społeczeństwem                 
o bardzo niskiej świadomości obywatelskiej. Nie wiadomo jej, czy mosińska gmina nie 
mogłaby wystąpić w konkursie na najbardziej zaśmieconą gminę.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że ład przestrzenny i ład publiczny są 
zadaniami władz wykonawczych Gminy Mosina. Jego zdaniem można „iść” w kierunku 
doprowadzenia do tego, aby z dróg ponadgminnych przebiegających przez daną gminę,            
w zarządach dróg powiatowych, czy wojewódzkich pozostawały z nich tylko jezdnie, 
natomiast reszta znalazła się w gestii gmin. Samorząd Gminy Mosina biorąc udział w różnego 
rodzaju spotkaniach winien dążyć właśnie do tego, gdyż w takim przypadku gminy będą 
miały środki na zajmowanie się poboczami tychże dróg.  
Powiadomił też, że w związku z „dziką zabudową” nad Jeziorem Dymaczewskim 
opracowany został plan likwidacji. Wyraził przy tym przekonanie, że tam nie da się 
wkomponować nic, co mogłoby być podziałem planu szczegółowego z ulicami,                    
gdyż niektórzy straciliby w ten sposób całą działkę. Likwidacji tej zabudowy ma dokonać 
nadzór budowlany Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Jego zdaniem należy całą tę sytuację 
„w zarodku” zlikwidować. Natomiast obecnie istnieje potrzeba ustawienia koszy na śmieci     
na tym terenie, gdyż jest to obrzeże Wielkopolskiego Parku Narodowego. Słusznym jest 
wniosek, aby póki co „dać” miejsca na składowanie śmieci, a później to egzekwować. Chcąc 
wyglądać należycie, trzeba będzie przeznaczyć pewne środki finansowe, mając już 
zorganizowane służby komunalne, na przycięcie i wyrównanie poboczy dróg.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o spowodowanie kontroli na drodze 
nr 431, szczególnie zakresie przebiegu między Mosiną a Dymaczewem Nowym                        
w późnowieczornych godzinach lub w nocnych. W ciągu dnia jeżdżą bowiem puste 
kontenery, natomiast w nocy jeżdżą z takim ładunkiem, że budynek oddalony 50 m od tej 
drogi „trzęsie się cały w posadach”. Prawdopodobnie wożony jest piasek lub tłuczeń. 
Natomiast z tego, co mu wiadomo, to firmy budujące autostradę mają wyznaczoną drogę          
na Komorniki i dalej winny się posuwać na drodze technicznej już samą autostradą. Z kolei 
trudno mu na 100% stwierdzić, czy te przemieszczające się po drodze nr 431 kontenery 
należą do firm budujących autostradę. 
Radny Jacek Rogalka poinformował, że kontenery te wożą skalne kruszywo i jeżdżą one 
przez Mosinę na Poznań lub wrocławską trasą. Obecnie jednak trasa ta jest w przebudowie,     
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w związku z czym jedzie się nią niewygodnie. Jeżdżą więc one przez Mosinę. W dniu kiedy 
on wracał z Berlina drogą nr 431 jechało 12 wyładowanych kruszywem ciężarówek.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że przejazdy te spowodowały,                  
iż na odcinku drogi między Dymaczewem Nowym a Dymaczewem Starym pojawiły się dwa 
miejsca, które dla samochodów osobowych praktycznie są nieprzejezdne. 
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy zostały podjęte działania w zakresie 
współpracy Gminy Mosina z Gminą Kórnik w zakresie kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Daszewice, Babki, Wiórek, Czapury na bazie przygotowanej już koncepcji. Istnieje bowiem 
możliwość złożenia wniosku w sprawie dofinansowania tego przedsięwzięcia z Funduszu 
Spójności. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że podczas cyklicznych spotkań             
z Poznańskimi Wodociągami i Kanalizacją, które realizuje większość zadań związanych            
z kanalizacją na terenie mosińskiej gminy, przewija się też sprawa wsi pozostających jakby 
poza zasięgiem mosińskiej oczyszczalni ścieków, czyli Daszewice, Wiórek, Babki, Czapury. 
Poinformował przy tym, że wniosek, o którym mówił radny Stanisław Barć, nie został jeszcze 
złożony, ale podczas kolejnej narady w dniu 28 kwietnia br. prawdopodobnie temat ten będzie 
konkretyzowany. Zwrócił też uwagę, że tam, gdzie są już projekty techniczne i szerokie 
opracowania łatwiej jest wiązać jakby tę myśl, kiedy to zostanie zrealizowane i za jakie środki 
finansowe, natomiast w tym przypadku istnieje ciągle tylko ta koncepcja kanalizacji 
sanitarnej dla wsi Daszewice, Babki, Wiórek i Czapury. Koncepcją tą Gmina Kórnik                
po części „domawia się” z Miastem Poznaniem między innymi w kwestii zaopatrzenia              
w wodę, żeby sam Kórnik „powiązał się” z PWiK, a potem do tego jakby powstałego nowego 
układu dołączyła się i Gmina Mosina. Więcej na ten temat będzie mógł przekazać                     
po naradzie, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. 
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, że w sprawie złożenia wniosku wstępnego                      
do Funduszu Spójności czas ma ogromne znaczenie. Lista bowiem oczekujących                   
na dofinansowanie z tego funduszu, który ma funkcjonować do 2006 r., stale się wydłuża.        
W związku z tym należałoby złożyć ten wniosek jak najszybciej, być może na zasadzie 
jakichś wstępnych porozumień, gdyż im dalej ten wniosek będzie na liście oczekujących, tym 
większe może to stworzyć w przyszłości problemy. Dlatego sugerowałby, poza jakimiś 
szczegółowymi uzgodnieniami i naradami, niezależne wejście we współpracę z Gminą 
Kórnik, aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności.  
Radny Jacek Bąkowski zwrócił się o zmobilizowanie Zakładu Usług Komunalnych                 
do czyszczenia tablic ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Gminy Mosina, które są 
bardzo ładne. Jego jednak zdaniem wymagają one kosmetyki i oczyszczenia z nadmiaru 
nieaktualnych ogłoszeń. Obecnie bowiem wygląda to „obrzydliwie”.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy już rozpoczęła działalność „ekipa” 
zajmująca się naprawą dróg i jest jakiś przyjęty harmonogram na najbliższy czas realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że Zakład Usług Komunalnych już 
rozpoczął mycie znaków drogowych, tych które należą do Gminy Mosina. Natomiast 
przedsiębiorstwo to nie zajmowało się kosmetyką tablic ogłoszeniowych. Stwierdził przy 
tym, że z pewnością istnieje potrzeba, aby pracownicy ZUK-u oceniali stan zamieszczonej        
na tych tablicach informacji i porządkowali ją. W związku z tym zapewnił, że będą oni to 
robić. Poinformował też, że generalnie zostało już ustalone z Burmistrz Zofią Springer,             
iż Gmina Mosina będzie „odchodzić” od tych tablic, które nie zostaną wyrzucone, na rzecz 
słupów ogłoszeniowych. 10 miejsc, w których miałyby one stanąć, zostało już wyznaczonych. 
Jest to jednak procedura związana z pozwoleniem na budowę, co wydłuża proces realizacji 
całego przedsięwzięcia. Wyraził przy tym przekonanie, że słupy ogłoszeniowe                        



 15 

na podbudowie klinkierowej spełnią lepiej swoją rolę już choćby przez sam fakt posiadania 
przez nie większej powierzchni.  
Powiadomił także, że pracownice Urzędu Miejskiego w Mosinie, które zajmowały się 
drogami, są w stałym kontakcie z kierownictwem Zakładu Usług Komunalnych. Stwierdził 
przy tym harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć drogowych już jak gdyby 
istniał, natomiast obecnie po ocenie fachowców dokonuje się ich selekcji, aby te pilne 
potrzeby ustalić w odpowiedniej kolejności. Wyraził przy tym przekonanie, że prace te 
niebawem będzie mógł zaprezentować Radzie Miejskiej w Mosinie. Poinformował również, 
że geowłóknina nie została jeszcze zastosowana, ale trwają „przymiarki” do tego na terenie 
Mosiny.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że kolorowe pojemniki do segregacji odpadów 
komunalnych, które stały na mosińskim rynku, zostały umyte i przeniesione na parking przy 
Kanale Mosińskim. W tym bowiem miejscu powstanie ogródek gastronomiczny kawiarni 
zlokalizowanej przy ul. Słowackiego w Mosinie. Poinformowała też, że te donice kwiatowe, 
które pojawiły się na mosińskim rynku nie są nowe, tylko odnowione. Zostały one 
„oblepione” tworzywem żywicznym.  
Radny Antoni Karliński zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego te donice kwiatowe są takie duże, 
zajmują one bowiem dużo miejsca.  
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że obecnie nie stoją one już w traktach 
komunikacyjnych, a początkowo źle były one ustawione.  
 
do punktu 11. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji                
i pożegnał ich, kończąc w ten sposób VIII sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Mosinie                 
o godz. 18.50. 
 
 
  Protokołował            Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

Radny nadzorujący 
prowadzenie protokołu 

 
Stanisław Barć 
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Lista załączników 
 

1. Uchwała nr VIII/73/03. 
2. Uchwała nr VIII/74/03. 
3. Kserokopia Uchwały Nr 7/SO-22/2003 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii             
o przedłożonym w dniu 21 marca 2003 roku sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za IV kwartały 2002 roku. 

4. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 r. o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi za pozytywną, gospodarną i zgodną z przepisami działalność dotyczącą 
realizacji i wykonania budżetu Gminy Mosina za 2002 r. 

5. Kserokopia wniosków i uwag Komisji Budżetu i Finansów do sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2002 rok. 

6. Stanowisko Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w sprawie 
wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

7. Stanowisko Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczypospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” dotyczące wykonania budżetu Gminy Mosina za 2002 r.                        
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

8. Stanowisko Klubu Radnych „SLD-UP-SD” dotyczące wykonania budżetu Gminy Mosina 
za rok 2002 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

9. Uchwała Nr 43 /SO-5/Ab/2003/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii             
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie o udzielenie Burmistrzowi 
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok. 

10. Lista obecności radnych. 
11. Lista zaproszonych gości.  
 
 
 
 
 


