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

która odbyła się w dniach 25 września i 2 października 2003 r.  
w sali Mosińskiego Ośrodka 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 XIII sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mosina w I półroczu 

2003 r. 
8. Zmiana uchwały nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rok 2003 (uchwała). 

9. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 (uchwała). 

10. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 (uchwała). 
11. Utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (uchwała). 
12. Nadanie Statutu Gimnazjum w Rogalinie (uchwała). 
13. Powołanie komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu 

Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina (uchwała). 
14. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (uchwała). 
15. Wprowadzenie opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina (uchwała). 

16. Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (uchwała). 
17. Przeprowadzenie referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków           

w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty 
(uchwała). 

18. Utworzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów                  
– SELEKT” (uchwała). 

19. Przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów         
– SELEKT” (uchwała). 

20. Przyjęcie koncepcji urbanistycznej przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy 
Mosina wraz z założeniami programowo-przestrzennymi (uchwała). 

21. Uznanie lasu położonego w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej za park gminny 
o nazwie „Strzelnica” (uchwała). 

22. Ustalenie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 
realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (uchwała). 

23. Powołanie Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników      
do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie (uchwała). 

24. Zmiany w składzie komisji stałych Rady Miejskiej (uchwała). 
25. Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
26. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
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27. Zapytania i wnioski radnych. 
28. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 
 Otwarcia sesji o godzinie 16.05 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 
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.   
 
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 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 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 nadzorującej 
prowadzenie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełniła radna Danuta Białas.  
W związku z tym, że wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na tę propozycję, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał jej kandydaturę pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wybrała radną 
Danutę Białas do nadzorowania prowadzenia protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie.  
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, że protokół z XIII 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 Jacek Rogalka nadzorujący prowadzenie protokołu. W związku z tym,          
że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław Pniewski 
zaproponował przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej bez odczytania, poddając swoją 
propozycję pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie,                 
czyli 21 głosami „za”, przyjęła powyższy protokół.  
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do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 
Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 

przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami i materiałami na tę sesję. 
Radny Tomasz Żak wysunął wniosek, aby wycofać z proponowanego porządku obrad XIV 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie punkt 12. Nadanie Statutu Gimnazjum w Rogalinie. 
Poinformował przy tym, że Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych na swoim posiedzeniu           
w dniu 17 września br. zaopiniowała negatywnie projekt statutu wyżej wymienionej placówki 
oświatowej, gdyż zawierał on błędy merytoryczne i językowe. W związku z tym winien on 
zostać skierowany do korekty. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, że Rada Miejska w Mosinie jest uprawniona 
do założenia Gimnazjum w Rogalinie i jednocześnie do nadania mu statutu. Zapewnił przy 
tym, że po zapoznaniu się z uwagami Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych do projektu 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie stwierdził, iż nie ma w nim błędów merytorycznych, tylko 
kilka stylistycznych, które można poprawić. Jego więc zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie,               
aby w dniu dzisiejszym statut Gimnazjum w Rogalinie został uchwalony. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy Radca Prawny 
Zygmunt Kmiecik uważa, iż Rada Miejska w Mosinie powinna zredagować Statut 
Gimnazjum w Rogalinie. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zauważył, że Rada Miejska w Mosinie ma obowiązek 
nadania Statutu Gimnazjum w Rogalinie. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, że Rada Miejska w Mosinie doskonale 
zna swoje obowiązki, natomiast według Radcy Prawnego Zygmunta Kmiecika to Rada 
Miejska ma dokonać poprawek Statutu Gimnazjum w Rogalinie, a nie jego autor, czy organ 
nadzorujący. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że poprawki tego statutu są przygotowane i nie 
są one duże.  
Radny Tomasz Żak poinformował, że Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych na swoim 
posiedzeniu w dniu 17 września br. stwierdziła potrzebę wprowadzenia do projektu Statutu 
Gimnazjum w Rogalinie poprawek, które zauważyła. Nie może on jednak zagwarantować,       
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie znalazła wszystkie błędy.        
Dla rozstrzygnięcia sprawy, czy w projekcie Statutu Gimnazjum w Rogalinie znalazły się 
błędy merytoryczne, czy językowe, może on jedynie przytoczyć zapis § 39 ust. 1 wyżej 
wymienionego projektu statutu, zgodnie z którym okresem przeznaczonym na realizację 
materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. Natomiast o ile jemu wiadomo,         
to w gimnazjum okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego są trzy lata. 
W związku z tym jego zdaniem jest to błąd. 
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska zwróciła się o danie szansy temu 
projektowi Statutu Gimnazjum w Rogalinie. Stwierdziła też, że nie ze wszystkimi uwagami 
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych na temat konieczności poprawy jego poszczególnych 
zapisów się zgadza. Podała przy tym przykład takiego zapisu. Stwierdziła także, że w świetle 
przepisów sprawa nadania Statutu Gimnazjum w Rogalinie jest pilna. Jest wspólny interes, 
aby to w miarę szybko zrobić.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy istnieje jakiś 
obligatoryjny termin nadania Statutu Gimnazjum w Rogalinie. Zapytał przy tym, czy byłoby 
poważnym uchybieniem, jeśli Rada Miejska w Mosinie nadałaby ten statut w ciągu 
najbliższego miesiąca, po jego wypracowaniu na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw 
Socjalnych.  
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska stwierdziła, że w związku z tym, iż uwagi 
Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych do projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie nie mają 
natury merytorycznej, to jej zdaniem Rada Miejska w Mosinie mogłaby w dniu dzisiejszym 
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nadać tenże statut. Zwróciła przy tym uwagę, że zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty 
pierwszy statut nadaje organ zakładający daną szkołę, czyli jednostka samorządu 
terytorialnego, a na mocy art. 5c pkt 1 wyżej wymienionej ustawy zadanie to wykonuje rada 
gminy. Powiadomiła też, że projekt pierwszego statutu danej placówki oświatowej nie jest 
przygotowywany przez radę pedagogiczną zakładanej szkoły, która opracowuje dopiero 
projekty zmian w tym statucie. Zapewniła przy tym, że jest tego absolutnie pewna,               
gdyż konsultowała te sprawę ze znawcą prawa oświatowego – dr Zbigniewem Sypniewskim, 
z nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Radcą Prawnym Urzędu 
Miejskiego w Mosinie – Zygmuntem Kmiecikiem. Poinformowała także, że zgodnie z tym, 
co przekazał jej Koordynator Oświaty i Wychowania Zdzisław Mikołajczak, swego czasu 
projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie został skierowany do Rady Miejskiej w Mosinie,        
ale nie wiadomo z jakich powodów został wycofany z sesji. Ona natomiast otrzymała projekt 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie w dniu 14 lipca br. Tymczasem w sierpniu br. nie odbyła się 
żadna sesja Rady Miejskiej w Mosinie, a obecnie jest już wrzesień i sprawa jest pilna,  
gdyż funkcjonująca już od 1 września br. szkoła powinna mieć nadany statut.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec stwierdził, że wkradł się niedobry zwyczaj,               
gdyż na posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 17 września br. nie zostali 
zaproszeni pracownicy merytoryczni związani z przygotowaniem projektu Statutu 
Gimnazjum w Rogalinie: Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska i Dyrektor 
Gimnazjum w Rogalinie Emilia Stanny. Jemu natomiast podziękowano za udział i nie 
uczestniczył w tym posiedzeniu do końca. W przeciwnym wypadku bowiem można byłoby       
na miejscu wszystkie zgłoszone uwagi Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych merytorycznie 
skorygować i zatwierdzić tenże projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie. Zwrócił się przy tym 
z prośbą, aby we wszystkich posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Mosinie, podobnie jak 
na sesjach, mogli uczestniczyć zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Mosina od początku     
do końca. Nie powinno natomiast dochodzić do sytuacji, że po przeprowadzeniu jakiejś 
dyskusji, z posiedzeń komisji stałej wypraszani są goście, którzy mogliby zająć merytoryczne 
stanowisko.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że wypowiedź Zastępcy Burmistrza Stanisława 
Dębca utwierdziła ją w tym, iż nie zawsze do końca Rada Miejska w Mosinie kieruje się 
opiniami swoich komisji „branżowych”. Jej zdaniem projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie 
wymaga jakiegoś szerszego spotkania i dlatego nie wiadomo jej, czy jest wskazane,  
aby się spieszyć i upierać się każdy przy swoim. Wyraziła przy tym wątpliwość, czy nie 
byłoby lepiej odsunąć sprawę nadania Statutu Gimnazjum w Rogalinie o 2-3 tygodnie,  
aby Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych wyczerpała wszelkie kontakty w powyższej 
sprawie. Jej bowiem zdaniem nie może się tworzyć statut bez osoby zarządzającej daną 
placówką.  
Radna Danuta Białas powiadomiła, że projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie został 
wycofany z kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie na skutek jej interwencji u Burmistrz 
Zofii Springer. Zauważyła ona bowiem, że zostały w tym statucie zawarte postanowienia 
ogólne dotyczące Daszewic. W związku z tym Burmistrz Zofia Springer wycofała z tej sesji 
projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie, argumentując przy tym, że dopracowany zostanie on 
przez radę pedagogiczną wyżej wymienionej placówki oświatowej. Stwierdziła przy tym,                  
że wycofany z kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie projekt Statutu Gimnazjum            
w Rogalinie, obecny projekt tego statutu i Statut Gimnazjum w Daszewicach nie różnią się 
między sobą niczym, tylko nazwą szkoły. Tymczasem uchwalony przez Radę Miejską             
w Mosinie Statut Gimnazjum w Pecnej widać, że został przygotowany w sposób 
przemyślany, w związku z czym „żyje”. Z kolei poprzednio przez nią wskazane statuty są 
„martwe”, gdyż nie odzwierciedlają pracy. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, jak to się dzieje, że omawia się tak ważny 
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punkt dotyczący Statutu Gimnazjum w Rogalinie i nie uczestniczą w posiedzeniu Komisji 
Oświaty i Spraw Socjalnych najbardziej zainteresowani tym spotkaniem: Dyrektor 
Gimnazjum w Rogalinie Emilia Stanny oraz Kierownik Referatu Oświaty Maria 
Chodorowska. 
Radny Tomasz Żak zwrócił uwagę, że komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie pracują 
według określonego kalendarza, który jest ustalany na początku każdego roku 
kalendarzowego. Nie oznacza to wprawdzie, że zapis w kalendarzu działań danej komisji jest 
„świętością”, ale jeżeli projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie jest zgłaszany kilka dni przed 
terminem posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych, a musi zostać przez nią 
rozpatrzony, gdyż taki jest wymóg, to należy wziąć pod uwagę, iż nie jest on w stanie z dnia 
na dzień zaprosić gości na to posiedzenie. Istnieje bowiem obyczaj zapraszania gości  
na posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie z tygodniowym wyprzedzeniem, 
czyli z możliwością przygotowania materiału. Natomiast jeżeli on otrzymuje projekt Statutu 
Gimnazjum w Rogalinie 2-3 dni przed posiedzeniem Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych,       
to może on je prowadzić, ale bez dopełnienia zasady zaproszenia merytorycznych gości. 
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska zwróciła uwagę, że tydzień przed 
posiedzeniem Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 17 września br. skierowała projekt 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie do Biura Rady Miejskiej. 
Radny Tomasz Żak stwierdził, że w tym dniu Kierownik Referatu Oświaty Maria 
Chodorowska rozmawiała z nim tylko telefonicznie na ten temat. 
Dyrektor Gimnazjum w Rogalinie Emilia Stanny zwróciła uwagę, że do dnia 31 sierpnia br. 
istniała Szkoła Podstawowa w Rogalinie i zarazem rada pedagogiczna tejże szkoły. 
Poinformowała też, że w przypadku projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie, który został 
skierowany na kwietniową sesję Rady Miejskiej w Mosinie, otrzymała informację 
telefoniczną, iż następnego dnia ma być gotowy projekt tego statutu. W związku z tym 
poprosiła ona Dyrektor Gimnazjum w Daszewicach Alicję Trybus, aby ta pożyczyła jej        
do wglądu statut wyżej wymienionej placówki oświatowej. Dzięki temu w ciągu jednej nocy 
przygotowała ona projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie i dlatego być może znalazł się  
w nim błąd wskazany przez radną Danutę Białas. Powiadomiła także, że została ona 
powołana na Dyrektora Gimnazjum w Rogalinie w dniu 1 lipca br. W związku z tym przez 
całe tegoroczne wakacje likwidowała ona jedną szkołę, robiła inwenturę, przekazywała 
dokumentację – część zarchiwizowaną do Kuratorium Oświaty w Poznaniu i rozpoczęła 
działalność mającą na celu uruchomienie Gimnazjum w Rogalinie. Dlatego też nie miała ona 
ani jednego wolnego dnia. Pracowała ona bowiem, aby wszystko było gotowe  
na 1 września br. Nie istniała rada pedagogiczna, która mogłaby jej pomóc w tworzeniu 
projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie. Stwierdziła przy tym, że będzie on „żył” wtedy, 
kiedy podjęte zostaną kolejne uchwały wnoszące do tego statutu „życie”. To, że Statut 
Gimnazjum w Rogalinie będzie opóźniony też zatrzyma pewne prace w szkole. Tymczasem 
chciałaby ona spotkać się z rodzicami na zebraniu, podczas którego mogłaby im przeczytać 
tenże statut i zacząć tworzyć regulaminy, będące załącznikami do niego. Z związku z tym 
zwróciła się z prośbą o wzięcie pod uwagę sytuacji, w której znalazła się podczas 
tegorocznych wakacji i ogromu wykonanej przez nią pracy. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy biorąc pod uwagę 
wszystkie uwagi, które zostały wypowiedziane podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie, nie warto poczekać dwa tygodnie do 13 października br., kiedy to Komisja 
Oświaty i Spraw Socjalnych odbędzie swoje posiedzenie, a 23 października br. – sesja Rady 
Miejskiej w Mosinie, żeby projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie został przygotowany 
przez jego radę pedagogiczną i miał obraz wyżej wymienionej placówki oświatowej, tak jak 
ma ona funkcjonować. Należałoby bowiem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy bez tego 
statutu Gimnazjum w Rogalinie będzie w stanie funkcjonować jeszcze przez 28 dni. 
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Dyrektor Gimnazjum w Rogalinie Emilia Stanny zwróciła uwagę, że w świetle przepisów 
pierwszego Statutu Gimnazjum w Rogalinie nie może przygotować rada pedagogiczna wyżej 
wymienionej placówki oświatowej. Może ona dopiero później pracować i udoskonalać 
potrzeby Gimnazjum w Rogalinie. 
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska stwierdziła, że nadanie Statutu Gimnazjum 
w Rogalinie jest sprawą pilną, a sam projekt tego dokumentu wymaga jedynie 
„kosmetycznych” poprawek, w związku z czym przy dobrej woli istnieje możliwość jego 
uchwalenia w dniu dzisiejszym. 
Radny Tomasz Żak oświadczył, że podtrzymuje swój wniosek, aby wycofać  
z proponowanego porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie punkt 12. Nadanie 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego Tomasza Żaka o wycofanie  
z proponowanego porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 12. Nadanie 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie nie przyjęła 
powyższego wniosku radnego Tomasza Żaka, gdyż tylko 10 radnych opowiedziało się  
za nim. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych wniosków, proponowany porządek obrad XIV 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie stał się obowiązujący. 
 
do punktu 7. – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mosina  

w I półroczu 2003 r. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że Burmistrz Gminy Mosina 

realizuje budżet mosińskiej gminy zatwierdzony i kontrolowany przez Radę Miejską  
w Mosinie. Ustawa o finansach publicznych obliguje Burmistrza Gminy Mosina między 
innymi do przedłożenia do 31 sierpnia danego roku Radzie Miejskiej informacji z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za I półrocze roku budżetowego. Stwierdził przy tym, że radni Rady 
Miejskiej w Mosinie otrzymali już pisemną informację o wykonaniu dochodów i wydatków 
budżetu Gminy Mosina w I półroczu 2003 r. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak omówiła jak przedstawia się wykonanie dochodów  
i wydatków budżetu Gminy Mosina w I półroczu 2003 r.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że bardzo szczegółową analizę 
wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2003 r. dokonała Komisja Budżetu  
i Finansów na swoim posiedzeniu w dniu 18 września br., która po wysłuchaniu wyjaśnień 
Skarbnika Gminy Mosina Ewy Marciniak i Burmistrza Zofii Springer, nie wniosła uwag  
do przedstawionej informacji na ten temat. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski stwierdził, iż Rada Miejska w Mosinie przyjmuje informację 
przedstawioną przez Skarbnika Gminy Mosina Ewę Marciniak. 
 
do punktu 8. – Zmiana uchwały nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 (uchwała). 

Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
poinformował, że Burmistrz Gminy Mosina co roku, pod jego koniec, przedstawia Radzie 
Miejskiej do zatwierdzenia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok następny. Tak też się stało w przypadku GFOŚiGW 
na rok 2003. „Wywołanie” projektu uchwały zmieniającej zatwierdzony plan przychodów  
i wydatków tego funduszu na rok 2003 zostało spowodowane wpływem kwoty 676.642,00 zł 
z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów, dokonaną w wyniku modernizacji ujęcia wody 
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Sowiniec-Krajkowo. Kwota ta bowiem musi zostać uwzględniona zarówno w planie 
przychodów, jak i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rok 2003. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa po szczegółowym zapoznaniu się z projektem 
uchwały zmieniającej uchwałę nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia 
planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na rok 2003, przedstawionym przez Bogusława Baraniaka z Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wydała na jego temat jednogłośnie opinię pozytywną. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów  
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 
zaakceptowała również Komisja Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu  
w dniu 18 września br. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/107/03 w powyższej sprawie jednogłośnie 
– 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych  

w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że został rozwiązany 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mosina, a dowozy dzieci do szkól 
przejął Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. Wykonywanie tej usługi wymaga ustalenia 
stawki jednostkowej w przeliczeniu na 1 km. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że do organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych 
dla zakładów budżetowych. Na transport w zakresie dowozu dzieci do szkół dla Zakładu 
Usług Komunalnych w Mosinie proponuje się ustalić stawkę dotacji na 2003 r. w kwocie  
1,78 zł, tj. według stawki jednostkowej w przeliczeniu na 1 km. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
zaakceptowała przedłożoną propozycję stawki dotacji na 2003 r. dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół  
w wysokości 1,78 zł na 1 km. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2003. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/108/03  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że spływające dochody i dotacje 
powodują konieczność nowelizowania budżetu Gminy Mosina na rok 2003. Rada Miejska  
w Mosinie otrzymała obecnie wniosek o wyrażenie zgody już na czwartą w tym roku zmianę 
budżetu mosińskiej gminy.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła i omówiła uzasadnienie do projektu 
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uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
na swoim posiedzeniu w dniu 18 września br. rozpatrywała projekt uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003 i nie wniosła do przedstawionej propozycji uwag. 
Wyraził też zaniepokojenie faktem, że nastąpiła zwyżka dochodów w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2003, która winna zostać przeznaczona na wydatki inwestycyjne w kwocie 
ponad 1.800.000,00 zł, a tymczasem na inwestycje Gminy Mosina jako takie zostało 
przeznaczonych z powyższej kwoty jedynie 466.415,00 zł. Jego zdaniem jest to bardzo 
niepokojące zjawisko, ponieważ spada tym samym w sposób znaczący udział inwestycji  
w budżecie mosińskiej gminy. Zaczynają w nim natomiast dominować wydatki bieżące. 
Zwrócił przy tym uwagę, że do tej pory samorząd mosiński starał się „budować” swoją 
przyszłość, która jest budowana między innymi przez wydatki inwestycyjne. 
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zwróciła się o wyjaśnienie, czy w związku z tym,  
co powiedział przed chwilą Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Pniewski, 
wykonanie jakiejś inwestycji Gminy Mosina jest zagrożone. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski oświadczył, że nie podziela tych poglądów,  
gdyż ten proces inwestycyjny, który realizuje Burmistrz Zofia Springer, w sensie budowy 
kanalizacji, jest finansowany z dwóch źródeł. Staraniem Burmistrza Gminy Mosina,  
było, aby uzyskać znaczne zasilenie dochodów zewnętrznych budżetu mosińskiej gminy.  
I to staranie zostało uwidocznione kwotą 2.369.124,00 zł. Stwierdził przy tym, że zostało to 
osiągnięte olbrzymią pracą, która została włożona, aby zasilić budżet Gminy Mosina  
na rok 2003. Dlatego też nie może być takiego rozumowania, że inwestycje mosińskiej gminy 
są ograniczane. Zapewnił też, że środki finansowe ze zwyżki dochodów budżetu Gminy 
Mosina nie zostaną skonsumowane w sensie administracji, czy wydania ich gdziekolwiek, 
tylko w sensie materialnym. W związku z tym poprosił, aby odnieść się do szczegółów,  
gdyż Gmina Mosina inwestuje w Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, który tworzy 
obecnie inny obraz mosińskiej gminy, przebudowując drogi. Jeżeli więc mosińska gmina 
coraz bardziej panuje nad porządkiem, to jest to wymiar materialny – inwestycje. One może 
mniej lub bardziej podchodzą pod paragraf 900 budżetu Gminy Mosina, który dotyczy tylko 
kanalizacji, ale i ta inwestycja jest zasilana z wynegocjowanych przez Burmistrz Zofię 
Springer zwiększonych środków finansowych, które początkowo miały być w wysokości 
150.000,00 zł z udziałem Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji. Dlatego nie chciałby on  
w ten sposób przyjmować tych ocen, że dopływ środków finansowych spowodował obniżenie 
rozwoju szczególnie inwestycyjnego. Wykorzystanie tych środków finansowych na sprawy 
organizacyjne, które musiały i muszą mieć miejsce, ponieważ oprócz tego, że samorząd 
realizuje przyjęty budżet, to zostały podjęte zmiany strukturalne w trosce o mienie 
komunalne, w związku z czym obecnie jest realizowana należyta staranność o nie, co musi 
tworzyć koszt. Dlatego są sprawy ze zwiększoną dotacją na administrację budynków,  
gdyż okazało się funkcjonowała ona bez wymaganej dokumentacji, bez wymaganych 
określeń natury technicznej. Stwierdził przy tym, że takich przykładów jak przykład Ośrodka 
Zdrowia w Mosinie, którego remont rozpoczęty został w procesie inwestycyjnym bez 
należytej oceny i realizacji, ocenionego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, 
jest wiele w budynkach administracji, przejmowanych obecnie przez Zakład Usług 
Komunalnych. Powiadomił także, że wraz z Burmistrz Zofią Springer spotyka się  
z dyrektorami wyżej wymienionego przedsiębiorstwa i określa, jak dalej ma to wyglądać. 
Wówczas mowa jest też o środkach finansowych. Stąd nie należy używać pochopnych, 
łatwych określeń. Jeżeli sprecyzowane zostaną wnioski wyraźnie określające, to Burmistrz 
Zofia Springer odniesie się do tego, przekazując szczegółową informację. Budżet Gminy 
Mosina na rok 2003 został wprawdzie zasilony w sposób znaczący, jednak może on się 
zgodzić z wątpliwościami, które radni mogą mieć, że w niektórych pozycjach jakby nie został 
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„skonsumowany”. Przypomniał przy tym, że sprawę tę przedstawił na posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego  
w dniach 6 i 9 czerwca br. Zostały wówczas zaprezentowane zmiany, mające na celu 
właściwe prowadzenie inwestycji. W związku z tym należy na przykład w Pecnej nie 
realizować II etapu budowy ul. Szkolnej, tylko poświęcić olbrzymie środki finansowe  
na proces odwodnienia nie tylko wyżej wymienionej ulicy, co wiąże się z wykupem gruntów. 
Poprosił także Radę Miejską w Mosinie, aby przyjęła przedstawione jej ustalenia budżetu 
Gminy Mosina na rok 2003 jako dobry znak należytej, prawidłowej polityki finansowej 
prowadzonej przez Burmistrz Zofię Springer. Zapewnił przy tym, że zdaje ona sobie sprawę, 
iż to zadanie należy wyłącznie do niej. Natomiast szanuje wolę radnych i w przełożeniu  
na aspekt społeczny, na co w pierwszej kolejności środki finansowe wykorzystać,  
odwołuje się do Rady Miejskiej w Mosinie prosząc o taką, a nie inną akceptację. Dlatego  
w imieniu Burmistrz Zofii Springer prosi on o przyjęcie zaproponowanych zmian w budżecie 
Gminy Mosina na rok 2003.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy w zaproponowanych zmianach  
w budżecie Gminy Mosina na rok 2003, został w jakiś sposób uwidoczniony nie planowany 
wcześniej zakup wyposażenia placów zabaw. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że politykę finansową prowadzi się 
tak, aby najpierw zgromadzić środki finansowe, ale również trzeba analizować sposób ich 
wykorzystania. Burmistrz Zofia Springer po konsultacjach i ustaleniach z Bogusławem 
Baraniakiem z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, który jakby  
za finanse z tej racji odpowiada, podjęła decyzję, że na tego typu działania, jak budowa 
placów zabaw, zostały przeznaczone środki finansowe z tej ich grupy, która nie jest 
uwidaczniana w budżecie jako osobny dział. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że radni otrzymali plan 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2003, ale nie wiadomo im, w której jego pozycji znajduje się zakup placów zabaw. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiadomił,  
że zakup ten nie mieści się w części opisowej planu przychodów i wydatków GFOŚiGW, 
która zresztą nie jest żadnym załącznikiem, ale informacją dla wiadomości radnych,  
na co środki finansowe są przeznaczone. Jest to tylko prognoza dochodów i wydatków  
na poszczególne cele. Stwierdził przy tym, że nie ujął w niej zakupu placów zabaw,  
gdyż zostały one już zrealizowane. Natomiast załącznikiem do uchwały dotyczącej planu 
przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2003, jest tylko załącznik finansowy. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy wzrost wynagrodzeń osobowych 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie w wysokości 200.000,00 zł zostanie „skonsumowany”  
w ostatnich miesiącach tego roku, czy jest to proces całoroczny.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak zapewniła, że wzrost wynagrodzeń osobowych  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie nastąpi dopiero teraz. Poinformowała przy tym,  
że z 200.000,00 zł kwota 49.000,00 zł została przeniesiona z Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina. Tak więc na 3 miesiące podwyżka 
wynagrodzeń osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie wyniesie około 150.000,00 zł. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy w związku z tym w roku 2004 
podwyżki tych wynagrodzeń osobowych będą kosztować 600.000,00 zł. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak stwierdziła, że na same podwyżki przypada bardzo 
mała kwota, gdyż w ramach kwoty 150.000,00 zł wypłacane będą nagrody jubileuszowe  
i odprawy emerytalne. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zwrócił uwagę, że zmiany, które następują                
w realizacji zadań samorządu wynikające z prawa obowiązują do przygotowania do nich 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Stwierdził przy tym, że obecnie ludzie przygotowani 
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zawodowo, określeni w swojej wiedzy, nie trafiają do mosińskiego urzędu przy obecnych 
zaszeregowaniach i płacach w administracji. Od samego początku obserwuje on rotację, 
odeszli bowiem ludzie, którzy bardzo łatwo uzyskali lepsze wynagrodzenie w innych 
miejscach. Jeżeli więc obecnie nie zostanie uwzględniona sytuacja zmiany, nawet znaczącego 
wyróżnienia niektórych, to samorząd mosiński stanie przed decyzjami płacenia za każdą 
decyzję budowlaną. Zapewnił też, że Urząd Miejski w Mosinie przygotowuje się, aby decyzje 
były wydawane sprawnie, szybko, bez „kombinacji” i odkładania czasowego. Dlatego więc 
jego zdaniem proponowane przez Burmistrz Zofię Springer zmiany w budżecie Gminy 
Mosina na rok 2003 są również wypełnieniem tych obowiązków, które ona z nowym prawem, 
z obsadą, ze skutecznym działaniem Urzędu Miejskiego w Mosinie musi ocenić. Stwierdził 
przy tym, że nie są to podwyżki, tylko niezbędne regulacje, które w świetle prawa  
i konkurencji należy uwzględnić. 
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zwróciła się o wyjaśnienie, czego dotyczy kwota 
350.000,00 zł, zwiększająca dział 700 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Mosina na rok 2003, przeznaczona na wydatki związane z wykupami gruntów i utrzymaniem 
budynków. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że po stronie dochodów kwota  
w wysokości ponad 370.000,00 zł zostanie prawie w całości przeznaczona na utrzymanie 
budynków i wykupy gruntów. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Mosina na rok 2003. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIV/109/03 w powyższej sprawie 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że sport i rekreacja odgrywają 
ważną rolę w życiu człowieka. Dla zdrowia i relaksu poświęca on czas czynnej i biernej 
rekreacji. Oferta Gminy Mosina w tym zakresie nie jest jednak jeszcze zbyt bogata. 
Propozycja utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie zdaje się porządkować 
działania i tworzyć ramy organizacyjne dla lepszej, ciekawszej oferty w tym zakresie  
dla społeczności Gminy Mosina. Przypomniał przy tym, że radni otrzymali projekt Statutu 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. W związku z tym Rada Miejska w Mosinie  
otrzymała trzy pisma. Następnie odczytał fragmenty pism: Prezesa Zarządu KS „1920 
Mosina” z dnia 23 września 2003 r., Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie z dnia 
24 września 2003 r. i Przewodniczącego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1  
w Mosinie z dnia 24 września 2003 r., które stanowią załączniki niniejszego protokołu. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec powiadomił, że jest inicjatorem powołania Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie dla „uporządkowania” sportu  nie tylko w mieście, ale w całej 
Gminie Mosina, a także turystyki i rekreacji. Wyraził przy tym przekonanie, że zgodnie  
z przepisami prawa taki ośrodek powinien powstać, ponieważ do tej pory takiej instytucji nie 
było. Przypomniał też, że do roku 2001 funkcjonował Ośrodek Kultury i Sportu w Mosinie, 
kiedy to „zdjęto” z tej instytucji człon „Sport”, który w ten sposób pozostał sam sobie. 
Istniały wówczas organizacje, stowarzyszenia, KS „1920 Mosina”, Mosiński Klub Żeglarski, 
SKS-y, UKS-y, ale jego zdaniem to nie zabezpieczyło całej szerokiej gamy zadania własnego 
gminy, jakim jest sport, rekreacja i turystyka. Wyraził także przekonanie, że ta sfera powinna 
być dobrze zorganizowana, a oferta Gminy Mosina dla swoich mieszkańców w tym zakresie 
– na odpowiednim poziomie. Jedną z przyczyn przedstawienia Radzie Miejskiej  
w Mosinie projektu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 
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był bardzo zły stan, brak kontroli nad poprzednimi działaniami w zakresie sportu, turystyki  
i rekreacji. Doszło bowiem do tego, że sprzedano kawałek boiska. Zapewnił przy tym,  
że obecnie czynione są starania, aby tę sytuację „odwrócić”, ale prowadzi do tego bardzo 
długa droga. Poza tym duże środki finansowe przekazywane były z budżetu Gminy Mosina 
dla KS „1920 Mosina”, przy czym Skarbnik Gminy Mosina i Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej w Mosinie stwierdziły mnóstwo nieprawidłowości w tym zakresie. Powołanie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji ma służyć temu, aby nie dochodziło już do takich sytuacji, nie 
było „ręcznego sterowania”, a sprawy z tym związane zostały upublicznione. Ma to być 
jednostka budżetowa Gminy Mosina, nad którą Burmistrz i Rada Miejska będzie miała 
kontrolę. Zwrócił również uwagę, że w projekcie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie znalazł się zapis, iż w skład majątku przydzielonego temu ośrodkowi  
do administrowania i korzystania wchodzi między innymi hala sportowa w Mosinie  
przy ul. Szkolnej 1. Stwierdził przy tym, że jest to jedyna pełnowymiarowa sala gimnastyczna 
w Gminie Mosina, w której mogą się odbywać dodatkowe imprezy. Poza tym w tej hali 
sportowej działały już osoby organizujące różne imprezy „na zewnątrz”, które nie były 
związane z procesem dydaktycznym. Był to „nieśmiały” początek stworzenia czegoś  
w rodzaju OSiR-u, ale było to działanie nieformalne, ponieważ Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Mosinie był pracodawcą tych wysoko kwalifikowanych urzędników. Udowodnili oni, 
że nawet bez jakichś nacisków, można coś robić w tym zakresie. Zapewnił też, że proces 
dydaktyczny w hali sportowej przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie musi być w 100% 
zabezpieczony. Wyraził także przekonanie, że Ośrodek Sportu i Rekreacji mógłby nawet, 
działając na tej sali sportowej, stworzyć większą ofertę dla Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Mosinie. Zwrócił również uwagę, że także na wsiach powstają inicjatywy w zakresie  
sportu i rekreacji, ale dyrektorzy szkół nie mogą podjąć tego tematu, gdyż do tego potrzebna 
jest instytucja. Poinformował też, że OSiR jako jednostka budżetowa będzie mógł zdobywać 
środki finansowe na ten cel z zewnątrz, gdyż gminie nie wolno było podejmować tego typu 
starań. Zapewnił także, że jeśli samorząd mosiński w przyszłości wybuduje pływalnię,  
czy salę widowiskowo-sportową, to hala sportowa przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie „wróci”  
do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Wyraził przy tym obawy, czy ta hala sportowa nie 
stanie się wówczas pusta, tak jak inne sale gimnastyczne przy szkołach prowadzonych przez 
Gminę Mosina. Stwierdził również, że ścisła współpraca z Referatem Oświaty spowoduje,  
iż dyrektorzy tych placówek oświatowych będą musieli rozliczać się z wykorzystania swojej 
bazy sportowej. Wyraził przy tym nadzieję, że wszystko to doprowadzi do ożywienia tej sfery 
działalności w Gminie Mosina. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że idea powołania 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie znalazła dużą liczbę zwolenników. Zwrócił się przy 
tym o wyjaśnienie, czym kierowano się przydzielając OSiR-owi do administrowania  
i korzystania halę sportową w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, stadion sportowy w Mosinie  
przy ul. Konopnickiej 29 i przystań żeglarską w Dymaczewie Nowym. Zapytał także, w jaki 
sposób mogłaby zostać zrealizowana ewentualna możliwość zapisu, czy to w statucie OSiR-u, 
czy w jakikolwiek inny sposób, gwarantującego Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie pełną 
możliwość korzystania z wyżej wymienionej hali sportowej, w zakresie niezbędnym  
do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, Szkolnych Klubów Sportowych, 
Uczniowskich Klubów Sportowych, kółek zainteresowań, które są realizowane w ramach 
programu szkolnego. 
Kierownik hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie Marek Dudek wyraził 
przekonanie, że nieodzownym elementem jest zawarcie zapisu gwarantującego Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Mosinie pierwszeństwo w korzystaniu z hali sportowej w Mosinie przy 
ul. Szkolnej 1 w regulaminie organizacyjnym całego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak też 
konkretnie w jego części, jaką ma stanowić wyżej wymieniona hala. Stwierdził przy tym,  
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że jest to sprawa niepodważalna biorąc pod uwagę, iż wiele podobnych obiektów  
w sąsiednich gminach właśnie na tej zasadzie funkcjonuje. Jego zdaniem Gmina Mosina nie 
jest obecnie na tyle bogata, aby budować osobne duże obiekty sportowe, w których mogłyby 
odbywać się tylko imprezy o charakterze ogólnym dla społeczeństwa, a z drugiej strony sale 
gimnastyczne przy szkołach nie są przez nie wykorzystywane. Przeważnie powstają więc 
obiekty spełniające podwójną rolę: hali sportowej dla szkoły, a w czasie dodatkowym  
– popołudniami, w soboty i w niedziele: dla pozostałych mieszkańców danej gminy. Wyraził 
też przekonanie, że jeżeli wspomniany wyżej zapis znajdzie się w regulaminie 
organizacyjnym, to powinien on rozwiać obawy Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Zwrócił przy tym uwagę, że hala sportowa  
w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 stanowi i tak majątek Gminy Mosina, tak więc jej władze 
decydują o tym, co się na niej ma dziać w dodatkowym czasie. Poza tym wcześniej na terenie 
wyżej wymienionej hali sportowej odbywały się już zajęcia różnego typu, które w żaden 
sposób nie kolidowały z zajęciami szkolnymi i jego zdaniem w przyszłości również może to 
mieć miejsce. Obecną sytuację należy jednak w jakiś sposób zmienić, ponieważ on wraz  
z innymi osobami, będącymi pracownikami administracyjnymi Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Mosinie, nie mogą prowadzić działalności polegającej na organizacji imprez, na które 
przyjeżdżają sędziowie i trzeba ich opłacić, jest obsługa medyczna, kupowane są dyplomy, 
puchary itd., gdyż szkoła nie może takich wydatków realizować. Powiadomił także, że dopóki 
istniał Ośrodek Kultury i Sportu, to tego rodzaju działalność prowadził on przy współpracy  
z tymże ośrodkiem, ale obecnie jest to już niemożliwe. Poinformował również, że OSiR-owi  
wydzielono do administrowania halę sportową w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, stadion 
sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29 i przystań żeglarską w Dymaczewie Nowym, 
gdyż są to jednostki majątku Gminy Mosina, które jeśli chodzi o kwestie związane  
ze sportem, zdecydowanie mają najszerszy zasięg i charakter. Na wyżej wymienionej hali 
sportowej, oprócz zajęć lekcyjnych, odbywa się bardzo dużo imprez, np. zawody halowej ligi 
piłki nożnej, czy też innego typu zawody, turnieje dla młodzieży, dorosłych itd. Poza tym jest 
ona też wynajmowana przez mieszkańców Gminy Mosina, którzy korzystają wówczas z jej 
urządzeń. Hala ta jest wyposażona w sprzęt kategorii mistrzowskiej, ponadto jest też siłownia, 
i sauna, która nie służy młodzieży szkolnej na zajęciach wychowania fizycznego. Powstała 
ona jako obiekt tak wielki i z takim dodatkowym wyposażeniem, że mogła służyć nie tylko 
szkole. Z kolei stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29 stanowi majątek Gminy 
Mosina, a wykorzystywany jest przez stowarzyszenie kultury fizycznej, którym jest KS „1920 
Mosina”. Powiadomił też, że w projekcie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały zawarte 
zapisy mające na celu, aby wyżej wymieniony klub sportowy jako stowarzyszenie mógł 
prowadzić swoją działalność merytoryczną, a OSiR zawiadywał „sensu stricto” tym 
majątkiem tak, aby działacze klubowi nie musieli np. dbać o płytę boiska. Trzecią jednostką 
administrowaną przez OSiR ma być przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym. Przy 
wyborze wyżej wymienionej jednostki kierowano się podobnymi względami,  
jak w przypadku stadionu sportowego w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29, aby zarówno KS 
„1920 Mosina”, jak i Mosiński Klub Żeglarski mogły się zajmować wyłącznie swoją 
działalnością statutową. Poinformował także, że pracownicy OSiR-u powinni pomagać,  
aby na tych obiektach odbywały się imprezy o szerszym charakterze. 
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła się o wyjaśnienie, do jakich wiodących 
stowarzyszeń i organizacji Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie będzie mógł się zwracać  
o wsparcie finansowe. 
Radny Stanisław Barć powiadomił, że myśląc o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie miał na względzie aktywowanie społeczeństwa w całej Gminie Mosina poprzez 
wykorzystanie wszelkich możliwych miejsc do tego przeznaczonych. Dlatego w projekcie 
Statutu OSiR-u brakuje mu płaszczyzny całej gminy, a konkretnie zapisu dotyczącego sali 
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gimnastycznej w Rogalinku, która już istnieje. Wyraził przy tym przekonanie, że na dzień 
dzisiejszy we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Mosina poza 
Mosiną, które nie posiadają sali gimnastycznej, funkcjonują siłą rzeczy place sportowe, 
praktycznie w trakcie trwania procesu dydaktycznego w tychże placówkach. Popołudniami te 
place sportowe nie mogły być wykorzystywane ze względu na brak nadzoru. Dlatego jego 
zdaniem w przyszłości OSiR powinien zająć się organizowaniem sportu i rekreacji, przede 
wszystkim propagowaniem kultury fizycznej wśród wszystkich mieszkańców Gminy Mosina 
w możliwie wszystkich dostępnych miejscach aktywizacji sportowej na terenie całej gminy. 
W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy tylko trzy wymienione w projekcie Statutu 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jednostki majątkowe wystarczą dla sprostania temu 
zadaniu.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec zapewnił, że jednym z głównych celów utworzenia 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest rozszerzenie działalności sportowo-rekreacyjnej  
na całą Gminę Mosina i uaktywnienie w tym względzie zarówno środowiska miejskiego,  
jak i środowisk wiejskich. Poinformował przy tym, że bez utworzenia OSiR-u nie ma 
możliwości wsparcia wiejskich inicjatyw sportowych. Powiadomił też, że instytucja ta  
w dalszej kolejności przejmie nadzór nad wszystkimi obiektami sportowymi, zarówno 
szkolnymi, jak i pozaszkolnymi. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, jak mniej więcej będzie 
wyglądał roczny plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie na rok 2004.  
Kierownik hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie Marek Dudek 
poinformował, że on wraz ze swoimi współpracownikami przygotował propozycję imprez  
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, które mógłby organizować Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mosinie. Wyraził przy tym przekonanie, że muszą to być imprezy sportowe zarówno 
profesjonalne, jak i amatorskie. Muszą one być organizowane dla mieszkańców miasta i wsi, 
zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Oferta ta musi „iść” w tym kierunku  
i to zarówno przy organizacji imprez np. w hali sportowej w Mosinie, jak i „wychodząc”  
z wieloma imprezami do mieszkańców poszczególnych wsi.  
Powiadomił też, że gdy jest już organizacja zajmująca się sprawami związanymi typowo  
z kulturą fizyczną, to ma ona możliwość nawiązywania współpracy z różnymi organizacjami, 
zarówno poprzez taką współpracę, uzyskiwać jak gdyby lepsze efekty swojej działalności,  
jak też uzyskiwać środki finansowe. OSiR będzie mógł wypełniać wnioski o dofinansowanie 
skierowane do np. Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego i to zarówno w przypadku realizowania jakichś inwestycji, 
czy remontów majątku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, jak i w przypadku organizacji 
poszczególnych imprez. Ponadto również ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu będzie 
można otrzymywać fundusze, ale już wtedy konkretnie na organizację imprez o zasięgu 
międzygminnym, czy powiatowym. Poinformował przy tym, że obecnie działając na majątku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, nie można pokusić się o działalność typowo 
reklamową. Tymczasem istnieją firmy chcące płacić za reklamę w sporcie, inne chętnie 
przekażą je na rozwój bazy sportowej. Stwierdził też, że nie będzie on jednak obiecywał,  
iż na pewno wszystko od początku do końca uda się w tym zakresie zrealizować. 
Powiadomił także, że obecnie wstępnie planowany cały budżet OSiR-u na rok 2004, ma 
polegać głównie na połączeniu budżetów, z których w jakimś względzie istniejąca do tej pory 
działalność o charakterze sportowym na terenie Gminy Mosina była opłacana.  
Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że byłaby to kwota około 500.000,00 zł, przy czym 
szacowane wpływy z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji wyniosłyby około  
160.000,00 zł. Trudno jest to jednak bilansować, biorąc pod uwagę fakt, że np. na hali 
sportowej w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 muszą się odbywać bezpłatne zajęcia wychowania 
fizycznego, SKS-u, UKS-u itd. 
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Radny Stanisław Barć poinformował, że występując w sprawie poszerzenia zakresu 
majątkowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie miał w szczególności na względzie salę 
gimnastyczną w Rogalinku. Wyraził przy tym obawy, że Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Rogalinku, mimo swojego zaangażowania, nie jest w stanie zagospodarować tej sali 
popołudniami, ponieważ czyniłby to w sposób charytatywny. Natomiast przekazanie jej już 
obecnie do administrowania OSiR-owi pozwoli organizacyjnie zapewnić funkcjonowanie sali 
gimnastycznej w Rogalinku w godzinach popołudniowych, a nawet wczesnonocnych, jeśli 
takie potrzeby społeczne będą. Natomiast nie można wymagać od Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Rogalinku, aby miał się tym zajmować na dotychczasowych warunkach.  
W związku z tym zaproponował, aby Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przejął  
w administrację również salę gimnastyczną w Rogalinku. 
Radny Jacek Rogalka zapewnił, że w zasadzie jest za propozycją, którą przedstawił  
radny Stanisław Barć, ale uważa, iż pewne uzgodnienia trzeba poczynić z Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Rogalinku już wcześniej.  
Radny Stanisław Barć stwierdził, że powinna powstać pewnego rodzaju zasada tworzenia  
w przyszłości nowych obiektów, natomiast w momencie powstawania OSiR-u chodzi  
o uaktywnienie wszystkich możliwych obiektów sportowych. 
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła uwagę, że dla celów Ośrodka Sportu i Rekreacji 
można byłoby wykorzystać również salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Mosinie, mimo, 
iż jest ona niewymiarowa. Wyraziła przy tym przekonanie, że organizacja jakichś zajęć w niej 
spowodowałaby, iż część młodzieży zamiast „bałaganić” przyszłaby na nie, co byłoby  
korzystne dla wszystkich. 
Radny Tomasz Żak zwrócił uwagę, że nie można pozostawić obojętnie pisma Grona 
Pedagogicznego i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie w sprawie hali 
sportowej, tym bardziej, iż z pism tych przebija się troska gospodarza o to, aby stan  
i jednostki mu powierzone znajdowały się w jak najlepszym porządku. Jego zdaniem dobrze 
byłoby, aby w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie można byłoby zawrzeć zapis, 
który już organizacyjnie nakładałby na Burmistrza Gminy Mosina lub na Kierownika OSiR-u 
obowiązek podpisania kilkuletniej umowy dotyczącej zasad korzystania z hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Zapis taki dawałby gwarancję, że zajęcia dydaktyczne 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie będą się na tej hali sportowej odbywać,  
a jednocześnie byłby odpowiedzią na pewien niepokój zarówno dyrekcji wyżej wymienionej 
placówki oświatowej, grona pedagogicznego, jak i rodziców.  
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, że w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 w dziale 
926 – Kultura fizyczna i sport, znajduje się pozycja: rekreacja i turystyka. W związku z tym 
zwróciła się o wyjaśnienie, czy w momencie tworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie  
jakaś kwota w tej pozycji pozostanie na turystykę.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec poinformował, że tworzenie budżetu Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie wymaga skomasowania środków finansowych przeznaczonych  
na sport i turystykę, które były rozproszone po cały budżecie Gminy Mosina. Zapewnił przy 
tym, że Burmistrz Gminy Mosina zawsze będzie miał możliwość w jakichś 
nieprzewidzianych sytuacjach przesuwać środki finansowe. Poza tym w budżecie OSiR-u, 
który Rada Miejska w Mosinie będzie zatwierdzać, będzie się znajdowała kwota, za którą 
tego rodzaju sprawy będą realizowane. Powiadomił też, że najbardziej będą obciążać ten 
budżet koszty osobowe, przy czym obecnie 4 pracowników jest już gotowych do pracy  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Poinformował także, że na razie do administrowania OSiR-owi 
mają zostać przekazane tylko trzy obiekty, aby sprawdzić jak to wszystko będzie 
funkcjonować. Stwierdził przy tym, że na razie nie chciałby tego „rozdmuchiwać”,  
gdyż dość jest obecnie problemów z przekazaniem w administrowanie OSiR-owi jednej sali 
gimnastycznej. Istnieją niepotrzebne obawy z tym związane, gdyż wszystko to stanowi 
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majątek Gminy Mosina i nikt nie zamierza go sprzedawać, czy zmieniać jego przeznaczenia. 
Chodzi jedynie o sposób jego wykorzystania i „gospodarskie” patrzenie na te wszystkie 
obiekty.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie zapisu § 6 pkt 6  
projektu Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w brzmieniu: „zarządzanie  
oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi  
i terenami rekreacyjno-sportowymi, określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina”. Wyraził 
przy tym przekonanie, że stanowi to znaczącą różnicę w określeniu prawnym w porównaniu  
z zapisem § 11 projektu tego statutu. Być może stanowi to możliwość wyjścia naprzeciw 
propozycjom powiększenia majątku Gminy Mosina przekazanego OSiR-owi  
do administrowania. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec zapewnił, że taka jest właśnie intencja tego zapisu. 
Podał przy tym przykład boiska w Daszewicach. Powiadomił też, że istnieje możliwość,  
iż np. Kierownik OSiR-u podpisze z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rogalinku  
pod nadzorem Burmistrza Gminy Mosina i Kierownika Referatu Oświaty, umowę ustalającą, 
że w godzinach np. 19.00-23.00 sala gimnastyczna w Rogalinku będzie mogła być 
wykorzystywana na cele pozaszkolne.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że może należałoby umieścić w postanowieniach ogólnych 
projektu Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie to, co proponował Marek Dudek,  
aby pierwszeństwo w korzystaniu z hali sportowej w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 mieli 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy to, o czym mówił 
radny Jacek Rogalka i radny Tomasz Żak nie można byłoby uzyskać precyzując zapis  
§ 6 pkt 8a) projektu Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Radny Stanisław Barć zaproponował, aby w projekcie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie umieścić zapis w brzmieniu: „priorytetem jest wykorzystywanie tychże placówek 
w zakresie realizacji programu dydaktycznego wychowania fizycznego szkół”. Stwierdził 
przy tym, że będzie on mógł mieć zastosowanie nie tylko do sal gimnastycznych,  
ale do wszystkich obiektów, gdzie dojdzie do porozumienia z OSiR-em.  
Radny Tomasz Żak zaproponował ewentualne rozszerzenie tego zapisu, gdyż szkoły nie tylko 
realizują program zajęć wychowania fizycznego, ale i inne programy wychowawcze,  
czy takie, które wymagają prowadzenia ich na sali gimnastycznej. Tak więc w tym zapisie 
należałoby umieścić sformułowanie, że „inne zajęcia, które są częścią planu pracy szkoły”, 
gdyż trudno wykluczyć, iż szkoła będzie miała popołudniu np. święto patrona, a wówczas 
zapis w proponowanym brzmieniu ograniczy szkole możliwość wykorzystania tej sali. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy zapis ten 
należałoby wprowadzić w § 6 pkt 8a) projektu Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Radny Tomasz Żak wyraził przekonanie, że wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 6 pkt 8a) 
projektu Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie „zaciemniłoby obraz”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jest tutaj pewna kwestia 
psychologiczna. Każdy bowiem będąc gospodarzem jakiegoś obiektu wie, że ma 100% 
wpływu na to, co się w nim dzieje. Natomiast w momencie, jak przestaje nim być, to nawet 
jeśli przejmie tę funkcję bardzo bliska mu osoba, to będzie miał pewne, być może 
nieuzasadnione obawy, gdyż nie jest to już ta sama sytuacja. W związku z tym pojawia się 
jedno pytanie, czy nie zmieniając idei pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie i projektu 
jego statutu, można wprowadzić zapis gwarantujący wszystkim placówkom oświatowym  
na terenie Gminy Mosina korzystanie z danego obiektu. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska wyraziła przekonanie, że Rada Miejska w Mosinie 
trochę wypaczyła sens tej dyskusji, gdyż gospodarzem i właścicielem tych wszystkich 
obiektów, o których mowa, jest przecież Gmina Mosina. Tak więc dyskusja toczy się  
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nad „państwem w państwie”, w związku z czym jest ona dla niej niezrozumiała.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że chodzi tutaj o to, aby nowej 
instytucji „na samym starcie” stworzyć dobre warunki pracy bez jakichkolwiek „niuansów”, 
czy podtekstów. Jeżeli Rada Miejska w Mosinie uzna, że jest to niepotrzebne, a Radca 
Prawny Zygmunt Kmiecik, iż prawnie niemożliwe – to nie będzie problemu. Natomiast jego 
zdaniem, jeżeli występuje jakiś problem, to należy się nad nim zastanowić. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że przychyla się do zdania radnej Krystyny 
Sakwy_Jakubowskiej. Zwrócił przy tym uwagę, że zarówno szkoły, jak i powstający Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mosinie są gminnymi jednostkami organizacyjnymi i mają jednego szefa 
– Burmistrza Gminy Mosina. W projekcie statutu wyżej wymienionego ośrodka Rada 
Miejska w Mosinie przydziela do administrowania majątek OSiR-owi, wymieniając go  
„z imienia i nazwiska”. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie nie mógłby jednak korzystać  
z wchodzącej w jego skład hali sportowej w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 bez zawarcia 
odpowiedniego porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Stąd nie 
widzi on żadnego problemu, aby szkoły nie mogły realizować procesu dydaktycznego  
w zakresie wychowania fizycznego. 
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, że najprościej byłoby rozwiązać tę sprawę 
dopisując do majątku przydzielonego do administrowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  
w Mosinie sale gimnastyczne: w Rogalinku i przy Zespole Szkół w Mosinie. Jego zdaniem 
bowiem uspokoiłoby to Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, 
gdyż wówczas OSiR dysponowałby wszystkimi salami gimnastycznymi. W takiej sytuacji 
wiadomo, że wyżej wymieniona instytucja nie mogłaby działać w taki sposób, aby nie można 
było realizować procesu dydaktyczno-wychowawczo-sportowego, gdyż w przeciwnym 
wypadku „zachwiałoby” to całą Gminą Mosina.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że sala gimnastyczna, w Rogalinku 
może mniej, ale ta przy Zespole Szkół w Mosinie stanowi integralną część budynku 
szkolnego. Natomiast hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie stanowi 
oddzielny budynek. Dlatego byłby on bardzo ostrożny z przydzielaniem majątku  
do administrowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie, aby nie tworzyć na terenie 
szkół „obcych enklaw”. Zapytał przy tym, czy nie byłoby dobrze, aby Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 
natomiast do Burmistrz Zofii Springer skierowała wniosek o uwzględnianie tego typu działań  
w regulaminach poszczególnych obiektów, jak również o istnieniu możliwości i potrzeby, 
żeby pod egidą Kierownika Referatu Oświaty i Burmistrza Gminy Mosina, OSiR  
i poszczególne placówki oświatowe podpisywały ze sobą odpowiednie porozumienia. 
Rada Miejska w Mosinie wyraziła na to zgodę. 
Radny Tomasz Żak wyraził przekonanie, że umieszczenie zapisu tego typu w Statucie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie spowoduje, iż będzie miał on moc ponadczasową  
i ponadpersonalną. Natomiast zapis w takim organizacyjnym zakresie może stanowić 
niebezpieczeństwo, że przy zmianach personalnych nie zawsze będzie on później 
przestrzegany.  
W tej sytuacji przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, 
aby uwagę dotyczącą współdziałania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie z placówkami 
oświatowymi, obecnie głównie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Mosinie, zawrzeć w projekcie 
Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła wniosek w powyższej sprawie 19 głosami „za”.  
W związku z tym prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby zespół 
roboczy w składzie: radny Stanisław Barć, radny Tomasz Żak, Radca Prawny Zygmunt 
Kmiecik, Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec i Kierownik hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Mosinie Marek Dudek sformułowali dla Rady Miejskiej w Mosinie, 
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podczas zarządzonej obecnie przez niego przerwy w jej obradach, odpowiedni zapis  
do projektu Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Po wznowieniu XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poinformował, że zespół roboczy sformułował i proponuje, aby § 11 projektu 
Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie otrzymał brzmienie:  
„1. Majątek przydzielony OSiR do administrowania i korzystania stanowi: 

a) hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, 
b) stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29, 
c) przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym. 

  2. Hala sportowa, o której mowa w ust. 1 lit. a), będzie udostępniana Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Mosinie na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.” 

Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie powyższy 
wniosek. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 20 głosami „za”. 1 radny nie 
wziął udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że § 11 projektu Statutu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie otrzymał brzmienie: 
„OSiR używa pieczęci o treści: 
 
  Ośrodek Sportu i Rekreacji 
               w Mosinie 
   ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIV/110/03 w powyższej sprawie jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Nadanie Statutu Gimnazjum w Rogalinie (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Burmistrz Zofia 
Springer przedłożyła Radzie Miejskiej w Mosinie do rozpatrzenia i w efekcie do nadania, 
projekt Statutu Gimnazjum w Rogalinie. Stwierdził przy tym, że jest to nowa placówka 
oświatowa, która została powołana przez Radę Miejską w Mosinie w pierwszej połowie 
bieżącego roku. W związku z tym istnieje potrzeba, aby Gimnazjum w Rogalinie miało 
również swój statut, na bazie którego mogłyby być później tworzone poszczególne 
regulaminy organów wyżej wymienionej placówki oświatowej.  
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska powiadomiła, że przygotowane zostały 
poprawki do projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie, który otrzymali radni. I tak § 21 lit. a) 
pkt 8) winien otrzymać brzmienie: „występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem  
o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum;”, a § 21 lit. a) pkt 9): „sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;”. W związku z tym 
dotychczasowe punkty 9) i 10) otrzymują numerację odpowiednio 10) i 11). Z kolei § 28  
ust. 2 lit. b) powinien brzmieć: „przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu 
Dyrektorowi;”, a wykreślić z niego należy zapis: „(udział w Komisji Konkursowej  
na stanowisko dyrektora zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty)”. Następnie należy wykreślić 
dotychczasowy zapis § 39 ust. 1, który winien otrzymać brzmienie: „Gimnazjum realizuje 
zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla tego typu 
szkoły.”. Stwierdziła też, że w § 40 pkt 1) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie nie 
znalazła ona żadnych błędów, gdyż nazwa „arkusz organizacji” jest zgodna z przepisami 
prawa. To samo dotyczy tego sformułowania, które znajduje się w zapisach § 42 ust. 1, 2 i 3. 
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W związku z tym w § 21 lit. a) pkt 1) należy w miejsce słowa: „organizacyjnego” wpisać 
słowo: „organizacji”. Stwierdziła także, że nie widzi błędu w zapisie § 41 ust. 1 projektu 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie, gdyż w art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru  
znajduje się sformułowanie: „programy rozwoju”. Poinformowała również, że § 63 lit. b) 
projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie winien otrzymać brzmienie: „na prośbę rodziców  
- spoza obwodu, jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.”. 
Radna Danuta Białas wyraziła przekonanie, że na str. 3 projektu Statutu Gimnazjum  
w Rogalinie niepotrzebny jest czwarty myślnik.  
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska stwierdziła, że w podstawach prawnych 
projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie powinna znaleźć się uchwała nr IX/78/03 Rady 
Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum 
w Rogalinie. Z kolei należy uzupełnić zapis o rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola  
oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624), gdyż należy dopisać do tego „z późn. zm.” . 
W związku z tym z tych podstaw prawnych należy wykreślić rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół.  
Radna Danuta Białas zauważyła, że Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska 
przedstawiła jako pilną sprawę nadania Statutu Gimnazjum w Rogalinie, a tymczasem Zespół 
Szkół w Mosinie, który został założony podczas tej samej sesji, co Gimnazjum  
w Rogalinie, do tej pory nie ma statutu. Zwróciła przy tym uwagę, że § 29 pkt 1) projektu 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie ma brzmienie: „przygotowuje i uchwala projekt statutu 
gimnazjum,”. W związku z tym zwróciła się o wyjaśnienie, kto będzie przygotowywał projekt 
Statutu Zespołu Szkół w Mosinie.  
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska powiadomiła, że Dyrektor Zespołu Szkół  
w Mosinie przygotowała projekt statutu wyżej wymienionej placówki oświatowej, ale złożyła 
go 16 września br. – zbyt późno, aby można go było skierować na posiedzenie Komisji 
Oświaty i Spraw Socjalnych. W związku z tym w najbliższych dniach przygotuje pismo  
z prośbą o rozpatrzenie tego statutu przez Komisję Oświaty i Spraw Socjalnych. 
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, że w myśl art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty 
organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie 
nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad szkół lub placówek i samorządów 
uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.  
W związku z tym zwróciła się o wyjaśnienie, kto decyduje o odrębności tych rad 
pedagogicznych, gdyż jej zdaniem jest to osoba, która ustala statut zespołu szkół.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że czynią to rady pedagogiczne zespołu 
szkół. Powiadomił też, że zapis § 29 pkt 1) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie 
powinien otrzymać brzmienie: „uchwala statut Gimnazjum,”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby w podstawach prawnych projektu Statutu 
Gimnazjum w Rogalinie wykreślić rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz szkół, a wprowadzić uchwałę nr IX/78/03 Rady Miejskiej  
w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum  
w Rogalinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek,  
aby w § 21 lit. a) pkt 1) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie w miejsce słowa: 
„organizacyjnego” wpisać słowo: „organizacji” oraz aby § 21 lit. a) pkt 9) otrzymał 
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brzmienie: „sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach;”, a dotychczasowe punkty 9) i 10) otrzymały numerację odpowiednio 10) i 11). 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie 
– 21 głosami „za”.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał też pod głosowanie wniosek, aby z § 28  
ust. 2 lit. b) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie wykreślić zapis: „(udział w Komisji 
Konkursowej na stanowisko dyrektora zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty)”. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie,  
czyli 21 głosami „za”. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek,  
aby zapis § 29 pkt 1) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie otrzymał brzmienie: „uchwala 
statut Gimnazjum,”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał także pod głosowanie wniosek, aby zapis  
§ 39 ust. 1 projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie otrzymał brzmienie: „Gimnazjum 
realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 
wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania  
dla tego typu szkoły.”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował w ramach autopoprawki, jeżeli 
zgodzą się na to autorzy projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie, aby z jego § 63 wykreślić 
cyfrę „1.”, która jest niepotrzebna. Następnie poddał pod głosowanie powyższy wniosek  
i wniosek, aby § 63 lit. b) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie otrzymał brzmienie:  
„na prośbę rodziców - spoza obwodu, jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają.”. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła wnioski w powyższych sprawach 
jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
Radny Tomasz Żak zwrócił uwagę, że § 20 lit. c) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie 
ma obecnie brzmienie: „ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w oparciu o projekt 
oceny opiekuna stażu lub po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców”.  
Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska zaproponowała, aby z § 20 lit. c) projektu 
Statutu Gimnazjum w Rogalinie wykreślić sformułowanie: „w oparciu o projekt oceny 
opiekuna stażu lub po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców”. 
Radny Tomasz Żak wyraził przekonanie, że Gimnazjum w Rogalinie jest rozwojowe,  
w związku z czym zostanie prawdopodobnie powołany wicedyrektor wyżej wymienionej 
placówki oświatowej. Dlatego też zaproponował, aby § 20 lit. d) projektu Statutu Gimnazjum 
w Rogalinie otrzymał brzmienie: „powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty 
w składzie: Dyrektor (wicedyrektor), przewodniczący zespołu przedmiotowego i opiekun 
stażu.”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby z § 20 lit. c) projektu Statutu Gimnazjum  
w Rogalinie wykreślić sformułowanie: „w oparciu o projekt oceny opiekuna stażu  
lub po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał też pod głosowanie wniosek, aby § 20 
lit. d) projektu Statutu Gimnazjum w Rogalinie otrzymał brzmienie: „powołuje komisję 
kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty w składzie: Dyrektor (wicedyrektor), przewodniczący 
zespołu przedmiotowego i opiekun stażu.”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Statutu Gimnazjum w Rogalinie 
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wraz z przyjętymi już poprawkami. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XIV/122/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13. – Powołanie komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium 

Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie 
Gminy Mosina (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że w czerwcu 2001 r. Rada 
Miejska w Mosinie ustanowiła stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych 
gimnazjów na terenie Gminy Mosina. Jest to każdorazowo 8 stypendiów po 100 zł 
miesięcznie przez cały rok szkolny dla uczniów klas drugich i trzecich tychże placówek 
oświatowych. Poinformował przy tym, że regulamin przyznawania tych stypendiów, który 
Rada Miejska w Mosinie wówczas przyjęła, określa kryteria i zasady przyznawania 
stypendiów oraz wskazuje skład osobowy komisji opiniującej wnioski w sprawie ich 
przyznania. Zadaniem Rady Miejskiej jest każdorazowe powoływanie takiej komisji. 
Stwierdził też, że w związku z tym, iż nastąpiły dosyć duże zmiany, jeśli chodzi o osoby 
kierujące sprawami oświaty, jak również w szkołach, istnieje potrzeba, aby komisja 
opiniująca wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina miała inny i nowy skład. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec powiadomił, że w stosunku do projektu uchwały  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium 
Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina, 
który radni otrzymali, nastąpiła zmiana, polegająca na dopisaniu w jego § 1 pkt 1) – na jego 
początku – sformułowania „przedstawiciel Burmistrza”. Jest to związane z tym,  
że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina, który został uchwalony w poprzedniej 
kadencji, funkcję przewodniczącego wyżej wymienionej komisji ma pełnić członek Zarządu 
Miejskiego w Mosinie, a obecnie kompetencje tego organu przejął Burmistrz Gminy Mosina. 
W związku z tym § 1 pkt 1) przedmiotowego projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 
„przedstawiciel Burmistrza - Kierownik Referatu Oświaty: Maria Chodorowska  
– przewodniczący komisji,”. Następnie odczytał zapisy § 1 pkt 2), 3) i 4) projektu uchwały  
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium 
Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/111/03 w sprawie powołania komisji opiniującej 
wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że ustawa o gospodarce 
nieruchomościami daje gminie możliwość naliczania opłaty adiacenckiej. Nakładana jest ona 
przez burmistrza danej gminy w drodze decyzji w przypadku wzrostu wartości 
nieruchomości, między innymi w wyniku jej podziału. Stawkę procentową tej opłaty ustala 
rada gminy w wysokości nie większej niż 50%. Burmistrz Gminy Mosina zaproponowała, 
aby taką stawkę wprowadzić również na terenie mosińskiej gminy.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że dotychczas Gmina Mosina 
funkcjonowała w układzie gospodarki nieruchomościami z pojęciem renty planistycznej, 
które wynika z art. 36 ustawy o planowaniu przestrzennym. Natomiast zjawisko, które 
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dotyczy nie tylko mosińskiej gminy, występowania w niektórych okresach znacznego 
nasilenia gospodarki gruntami przy przyjmowaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących znaczne obszary. W tym zakresie występuje duża powierzchnia 
dróg, które zgodnie z prawem po zatwierdzeniu danego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przechodzą na własność gminy. W związku 
z tym burmistrz gminy musi się ustosunkować do obowiązku wypłacenia odszkodowań za te 
drogi. Zwrócił też uwagę, że w praktyce Gminy Mosina funkcjonowały też podziały bez 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym powstawały drogi 
bez renty planistycznej. Powiadomił także, że Gmina Mosina ponosi olbrzymie nakłady  
na uregulowanie odszkodowań za przejęte drogi z jednej strony, a z drugiej powstaje sytuacja 
niezaspokojenia potrzeb życiowych, tylko dzielenia znacznej powierzchni w celu uzyskania 
określonego celu publicznego. Stwierdził przy tym, że zainteresowanie tych, którzy to 
realizują, jest znikome. Powiadomił również, że uiszczenie renty planistycznej obowiązuje  
w okresie do 5 lat po uchwaleniu danego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pod warunkiem, iż w tym czasie dokonywany jest obrót handlowy gruntami, 
które objęte są danym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
W przeciwnym wypadku do budżetu Gminy Mosina nie wpływają środki finansowe z tego 
tytułu. W związku z tym istnieje potrzeba dla prawidłowej polityki finansowej  
i dla wypłacalności w określonym problemie podziału, aby uwzględnić możliwość 
wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Zapewnił przy tym, że jak wynika z ocen rzeczoznawców, 
złożoność tego problemu nie jest duża i bardzo łatwo można ustalić wartość tej opłaty. 
Poinformował też, że w praktyce Gminy Mosina przy mniejszych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego jest składana przez mieszkańców rezygnacja  
z odszkodowań za drogi przejęte przez mosińską gminę z mocy prawa, ale nieodosobnione są 
przypadki wycofywania się z tych deklaracji. W związku z tym prowadzenie gospodarki  
w oparciu o opłatę adiacencką, Burmistrz Zofia Springer uważa za słuszne rozwiązanie. 
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Kaczmarek 
powiadomiła, że konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej wynika wprost z jednego z wniosków pokontrolnych  
z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, które są 
traktowane przez Urząd Miejski w Mosinie jako wytyczne do zrealizowania. Na razie 
Burmistrz Zofia Springer proponuje, aby wniosek ten został zrealizowany w połowie – tylko 
w zakresie dotyczącym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Następnie 
przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej. Poinformowała też, że po dyskusjach, które zostały 
przeprowadzone na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie na temat 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 
Burmistrz Gminy Mosina zaproponował wprowadzenie zmiany w jego § 1 lit. a) poprzez 
zastąpienie stawki 50% stawką 30%.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jest to trudny problem, gdyż Rada 
Miejska w Mosinie ma za zadanie ustalić kolejne „ciężary”, które przedstawiciele 
społeczności Gminy Mosina mają ponosić na rzecz dobra wspólnego. Powiadomił też,  
że projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
zajmowały się trzy komisje stałe Rady Miejskiej. Komisja Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego złożyła wniosek, aby wprowadzić więcej stawek opłaty adiacenckiej,  
w zależności od tego, za co będą te opłaty. Komisja Budżetu i Finansów nie podjęła w tej 
sprawie ostatecznego stanowiska, natomiast spowodowała przygotowanie informacji na temat 
sposobu obliczeń opłaty adiacenckiej w różnych wariantach, którą wszyscy radni otrzymali. 
Przypomniał przy tym, że wówczas zwrócił się on do szefów klubów radnych, aby każdy  
z nich również w tej sprawie wypracował własne stanowisko. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski poinformował,  
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie rozpatrywała dwa warianty: 
stawkę 10% opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału i stawkę 30%. W wyniku głosowania sprawa ta nie została jednak rozstrzygnięta. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” Zygmunt Niemczewski odczytał stanowisko wyżej wymienionego klubu 
radnych Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003 r. dotyczące projektu uchwały  
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, które stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” Tomasz Żak 
odczytał stanowisko wyżej wymienionego klubu radnych Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  
23 września 2003 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie ma 
zatem 3 stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej 
podziału, w tym 1 propozycję wyraźnego wpisania, aby dla przekazujących drogi na rzecz 
gminy bez odszkodowania nie była naliczana ta opłata. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy opłacie adiacenckiej będzie 
podlegała sytuacja, kiedy Gmina Mosina w interesie publicznym dokona wytyczenia drogi 
przez grunty rolne, gdyż w tej sytuacji wartość tego gruntu wzrośnie. 
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Kaczmarek 
zapewniła, że taka sytuacja nie podlega opłacie adiacenckiej, gdyż wzrośnie wartość tego 
gruntu jako gruntu rolnego.  
Radny Krzysztof Rembowski zapytał, czy sprawa ta przedstawia się tak samo w przypadku 
gruntów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, których właściciel nie jest 
zainteresowany dokonaniem takiego podziału, ale mając na względzie dobro publiczne 
odsprzeda te grunty Gminie Mosina, przy czym w wyniku wytyczenia drogi wartość 
pozostałych gruntów wzrośnie.   
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że jeżeli byłby realizowany cel 
publiczny i przez grunty rolne zostanie przeprowadzona droga, to wówczas zostanie ona 
wykupiona przez Gminę Mosina. Zapewnił przy tym, że w tej sytuacji nie występuje podział 
ten, o którym mowa jest w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Stwierdził też,  
że w następnych podziałach przy tej drodze mogłaby być naliczana opłata adiacencka,  
ale na innych zasadach – kiedy zostanie wybudowana infrastruktura. Zgodnie z przepisami 
ustawy o gospodarce nieruchomościami należy bowiem rozumieć, że infrastruktura, którą 
Gmina Mosina zainwestuje też upoważnia do naliczenia tej opłaty. Tak więc w tym wypadku 
droga przebiegająca przez pole już jak gdyby podnosi jego wartość. W związku z tym  
w następnych podziałach należy to uwzględnić. 
Przewodniczący Klubu Radnych „SLD-UP-SD” Antoni Karliński odczytał stanowisko wyżej 
wymienionego klubu radnych Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 września 2003 r., które 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że Radzie Miejskiej w Mosinie 
zostały zgłoszone do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej trzy propozycje stawek tej opłaty i propozycję zapisu § 1 lit. c) w projekcie 
uchwały w powyższej sprawie.  
Radna Małgorzata Twardowska zauważyła, że zgodnie z uzyskanymi przez nią informacjami 
opłata adiacencka powinna zostać naliczona w terminie 3 lat. W związku z tym zwróciła się  
o wyjaśnienie, czy opłata adiacencka będzie obowiązywała w przypadku wszystkich 
zatwierdzonych już przez Radę Miejską w Mosinie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, czy tylko dotyczyć będzie tych, które będzie ona rozpatrywać w przyszłości, 
zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz.  
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Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że zdania w tej sprawie są podzielone,  
ale przeważa opinia, iż można prawo wstecz odnieść. Tak więc proponowana uchwała  
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obejmie również  
w 2-3 przypadkach te podziały, które zostały dokonane przed podjęciem powyższej uchwały.  
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Kaczmarek 
poinformowała, że zgodnie z komentarzem dotyczącym sytuacji Gminy Mosina, właściciel 
nieruchomości, która wskutek podziału zwiększyła wartość, powinien mieć możliwość 
wypełnienia, wynikającego z ustawy, obowiązku wniesienia opłaty adiacenckiej, nawet jeśli 
nie było uchwały rady gminy ustalającej zakres tej opłaty. Stwierdziła przy tym,  
że przeważają takie interpretacje prawne, zgodnie z którymi w tym przypadku prawo może 
działać wstecz i nie jest to sprzeczne a art. 2 Konstytucji RP, gdyż opłata adiacencka może 
zostać „uruchomiona” dopiero w chwili, kiedy podział staje się ostateczny. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że należy wziąć uwagę, iż podjęcie uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowoduje, że będzie 
ona rozliczana wraz z należnym odszkodowaniem za drogi, które z mocy prawa przechodzą 
na własność Gminy Mosina. Tak więc praktycznie może się okazać, w zależności od przyjętej 
stawki procentowej, że w wyniku przeprowadzonego rozliczenia mosińska gmina będzie 
jeszcze musiała do tego dopłacić.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy to rozliczenie ma następować  
na zasadzie kompensacji, czy innej. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik wyraził przekonanie, że lepiej byłoby, aby to rozliczenie 
następowało na zasadzie kompensacji.  
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Kaczmarek 
zwróciła uwagę, że w tym przypadku „zbiegają się ze sobą” dwie płatności. Powiadomiła też, 
że w momencie zatwierdzenia decyzji podziałowej, Gmina Mosina jest w zasadzie w ciągu  
14 dni zobowiązana do wypłacenia odszkodowania za przejęte przez nią z mocy prawa drogi. 
Poinformowała także, że z praktyki gminy, w której została ustalona wysokość stawki 
procentowej opłaty adiacenckiej w roku 2001 wynika, iż można porozumieć się  
z właścicielem gruntu w ten sposób nawet, że jednocześnie zleca się biegłemu oszacowanie 
opłaty adiacenckiej i odszkodowania za drogi przejęte przez gminę z mocy prawa. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że uchwała w sprawie ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obejmie przygotowane do podziału,  
ale nierozliczone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zatwierdziła Rada 
Miejska w Mosinie. Nie dotyczy ona natomiast sytuacji, w których nastąpiły już rozliczenia  
w drodze wcześniejszych ustaleń. Poinformował przy tym, że takim nierozliczonym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest ten, który dotyczy wsi Rogalin. 
Jego zdaniem jest to dobry przykład, aby uznać, że musi powstać „mechanizm” 
zabezpieczenia interesów Gminy Mosina, gdyż nie zawsze dotychczasowe środki tego 
zabezpieczenia poprzez rentę planistyczną były skuteczne. Przypomniał również,  
że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący wsi Rogalin został 
zatwierdzony przez Radę Miejską w Mosinie w 2000 r. Zwrócił też uwagę, że renta 
planistyczna obowiązuje tylko w okresie 5 lat od uchwalenia danego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a tymczasem jest już rok 2003. Powiadomił także,  
że obecnie renta planistyczna z tytułu wyżej wymienionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wynosi 990.000,00 zł. Jeśli więc te środki finansowe nie 
wpłyną do budżetu Gminy Mosina, to jeżeli nie zafunkcjonuje drugi „mechanizm” – opłaty 
adiacenckiej – z chwilą uprawomocnienia się decyzji podziałowej pod sprzedaż, to mosińska 
gmina wypłaci odszkodowanie za przejęte przez nią z mocy prawa drogi o powierzchni 
prawie 3 ha, w przypadku ceny 15 zł/m² -  4300.000,00 zł, a w przypadku ceny 30 zł/m²  
- 860.000,00 zł. W związku z tym dla prawidłowej polityki finansowej Gminy Mosina 
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podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej jest 
koniecznością. Poinformował również, że po konsultacjach prowadzonych nad skalą 
problemu wraz z Burmistrz Zofią Springer uznał, iż stawka procentowa opłaty adiacenckiej  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% 
zabezpiecza interes Gminy Mosina w tym zakresie bez zysków.  
Radny Stanisław Barć powiadomił, że w trakcie rozpatrywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Rogalin, Radzie Miejskiej w Mosinie 
została przedstawiona informacja, jakoby właściciele objętych nim gruntów złożyli 
oświadczenia, iż rezygnują z odszkodowania za przejęte przez Gminę Mosina drogi  
lub będą chcieli za nie symboliczną opłatę. Stwierdził przy tym, że gmina ma obowiązek 
tworzyć zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale w miarę 
swoich możliwości finansowych. Zapewnił też, że ówczesna Rada Miejska w Mosinie 
podejmując uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego wsi Rogalin miała świadomość, że nie pociągnie to za sobą konsekwencji 
finansowych związanych z wypłatą odszkodowania za drogi. W związku z tym uchwała  
w powyższej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w imię interesu Gminy Mosina. 
Dlatego też, jeżeli obecnie wnioskodawca wycofuje się z tej umowy, to jego zdaniem jest to 
postępowanie na pograniczu oszustwa. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik oświadczył, że nie jest mu znane takie oświadczenie woli 
właścicieli gruntów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
dotyczącego wsi Rogalin. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, że również nie zna takiego oświadczenia. 
Stwierdził przy tym, że może jedynie potwierdzić „mechanizm” oceny sytuacji przez 
zainteresowanych, aby bardzo szybko ten problem finansowo sobie określić. Zgodnie  
z art. 37 pkt 7 ustawy o planowaniu przestrzennym wpłynął bowiem wniosek o określenie 
wysokości renty planistycznej, a we wszystkich wcześniejszych rozmowach, które on 
prowadził, właściciele gruntów objętych miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego dotyczącego wsi Rogalin składali wnioski o zainwestowanie dalszych 
środków finansowych w to osiedle. Tymczasem samo funkcjonowanie tego osiedla 
spowoduje „poważne” koszty związane z jego infrastrukturą.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że dokładnie sobie przypomina sytuację, o której mówił 
radny Stanisław Barć.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby nie wchodzić w tematy 
uboczne, gdyż w dniu dzisiejszym tej sprawy Rada Miejska w Mosinie nie załatwi. Radny 
Jacek Rogalka może się wypowiedzieć, ale Radca Prawny Zygmunt Kmiecik i Zastępca 
Burmistrza Bogdan Robakowski nie udzielą mu odpowiedzi, a Rada Miejska straci tylko czas, 
który mogłaby przeznaczyć na coś innego. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że zawsze oświadczenia woli o rezygnacji  
z odszkodowania za przejęte przez gminę drogi budzą wątpliwości. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że Urząd Miejski w Mosinie 
dysponuje częstymi rezygnacjami z takich oświadczeń. Stwierdził przy tym, że takie sytuacje 
tworzą określoną potrzebę uniezależnienia się od tego rodzaju oświadczeń. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że Rada Miejska  
w Mosinie „zeszła” na temat poboczny, choć jest on bardzo ważny. Zwrócił przy tym uwagę, 
że w dotychczasowej dyskusji przewija się dążenie do załatwienia problemu dróg. Stwierdził 
też, że jeżeli Rada Miejska w Mosinie podejmie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ewentualnie przy uwzględnieniu dopisania do niej  
§ 1 lit. c), to jego zdaniem Gmina Mosina będzie miała „oręż”, który pozwoli wszystkie  
te sprawy załatwić. Stąd jego ingerencja, gdyż temat poruszony przez Radę Miejską  
w Mosinie jest na dzień dzisiejszy „obok”.  
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Radny Stanisław Barć stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie podejmując uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Rogalin działała  
w dobrej wierze, bazując na oświadczeniach właścicieli gruntów nim objętych o rezygnacji  
z odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Gminę Mosina drogi. Zwrócił przy tym 
uwagę, że nawet oświadczenia ustne złożone przy świadkach jest traktowane jako dowód  
w sprawie. Wyraził przy tym przekonanie, że nie można się wycofać z takiego oświadczenia 
po zaistnieniu pożądanego przez zainteresowanych zdarzenia. Dlatego jego zdaniem  
w przeciwnym wypadku taka sytuacja nosi znamiona oszustwa.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zwrócił uwagę, że oświadczenia mają mniejszą 
rangę niż umowy, których wypełnienia można byłoby dochodzić, w związku z czym  
można się z nich wycofać, gdyż jest to jedynie zmiana zdania. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby Rada Miejska w Mosinie 
zakończyła już dyskusję na ten temat. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej wprowadzić § 1 lit. c)  
w brzmieniu: „0% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale w przypadku 
przekazania notarialnie na rzecz Gminy Mosina gruntów przeznaczonych pod drogi 
publiczne”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek  
13 głosami „za”. 
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek,  
aby w § 1 lit. a) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej wprowadzić stawkę procentową w wysokości 10%. W jego wyniku żaden radny 
nie opowiedział się za wyżej wymienioną stawką. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał też pod głosowanie wniosek, aby w § 1 
lit. a) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej wprowadzić stawkę procentową w wysokości 30%. W jego wyniku 8 radnych 
opowiedziało się za wyżej wymienioną stawką. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał także pod głosowanie wniosek, aby w § 1 
lit. a) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej wprowadzić stawkę procentową w wysokości 50%. W jego wyniku 13 radnych 
opowiedziało się za wyżej wymienioną stawką.  
W związku z tym Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek, aby w § 1 lit. a) projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej wprowadzić 
stawkę procentową w wysokości 50%. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  
wraz z przegłosowanymi poprawkami. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XIV/112/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zwrócił uwagę, że sformułowanie zawarte w § 1  
lit. c) uchwały w powyższej sprawie jest niewłaściwe, gdyż drogi przechodzą na własność 
Gminy Mosina z mocy prawa.  
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że § 1 lit. c) 
uchwały nr XIV/112/03 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej otrzyma następujące brzmienie: „0% różnicy wartości nieruchomości przed  
i po podziale w przypadku rezygnacji z odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi 
publiczne.” 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, że wprowadzenie tego zapisu stwarza 
sytuację, iż nie będzie możliwości, aby opłata adiacencka była wyższa od odszkodowania  
za drogi. 
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Radny Marek Klemens stwierdził, że musi być w tym jakaś konsekwencja, gdyż niedawno 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik informował, iż w przypadku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wsi Rogalin nawet przy wprowadzeniu opłaty 
adiacenckiej, jej kompensacja z odszkodowaniem za drogi przejęte z mocy prawa będzie 
niekorzystna dla Gminy Mosina. Teraz okazuje się, że chodziło o to, aby mosińska gmina 
zyskała na tym.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że teraz jest już za późno, gdyż decyzja 
w tej sprawie już zapadła. Zwrócił przy tym uwagę, że Rada Miejska w Mosinie obecnie 
dokonała jedynie uściślenia zapisu § 1 lit. c) uchwały nr XIV/112/03 w sprawie ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, nie zmieniając przy tym jego sensu. Nie 
jest to zresztą żaden nowy pomysł, który cokolwiek burzy, tylko jednoznaczna informacja  
dla wszystkich zainteresowanych podziałami gruntów. 
Radny Jacek Rogalka przypomniał, że była mowa o tym, iż w poszczególnych przypadkach 
Burmistrz Gminy Mosina może podejmować decyzje o nie naliczaniu opłaty adiacenckiej. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że obecnie zostało to zapisane  
w uchwale, w związku z czym nie ma żadnego problemu. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że przy wprowadzeniu stawki 50% opłaty adiacenckiej, 
zgodnie z tym, co powiedział Radca Prawny Zygmunt Kmiecik, z pewnością każdy 
zainteresowany będzie składa rezygnację z odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi 
publiczne. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że Rada Miejska w Mosinie podjęła taką 
właśnie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że wprowadzenie stawki 50% opłaty adiacenckiej  
wyklucza się z zapisem § 1 lit. c) uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej. W związku z tym wyraził przekonanie, że Wojewoda Wielkopolski  
z pewnością uchyli uchwałę w powyższej sprawie.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że w takiej sytuacji Rada Miejska  
w Mosinie będzie miała szansę wrócić do tej sprawy. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła się o wyjaśnienie, jak ma się zapis § 1 lit. c) 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej do § 1 lit. b). 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że § 1 lit. b) uchwały nr XIV/112/03  
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczy przypadków, 
kiedy dochodzi do podziału, ale w jego wyniku nie powstają drogi.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy uchwała nr XIV/112/03  
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, która została przez 
Radę Miejską w Mosinie przegłosowana, jest ważna, a obecnie Rada Miejska jedynie uściśliła 
jeden z jej zapisów. Poinformowała przy tym, że zadaje to pytanie, gdyż drugi raz na tej 
samej sesji dana uchwała nie może zostać przegłosowana. Zgodnie z prawem może to 
nastąpić dopiero na następnej sesji.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jak rozumie radna Małgorzata 
Twardowska kwestionuje poprawki, które zostały dokonane na wniosek Zastępcy Burmistrza 
Bogdana Robakowskiego, w § 1 lit. c) uchwały nr XIV/112/03 w sprawie ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W związku z tym, jeżeli wyżej wymieniona radna 
uważa, że takich poprawek dokonywać nie wolno, to Rada Miejska w Mosinie przyjmie 
uchwałę w powyższej sprawie w brzmieniu, które zostało przez nią przegłosowane.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się do przewodniczącego obrad Przemysława 
Pniewskiego, aby nie interpretował jej słów. Stwierdziła przy tym, że wyraziła jedynie obawy 
i chciałaby, aby Rada Miejska w Mosinie czuwała nad prawidłowością swoich obrad, 
natomiast jest ona za uściśleniem przyjętej poprawki do uchwały nr XIV/112/03 w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.  
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie,  
czy przyjmuje treść uściślenia przyjętego wcześniej zapisu § 1 lit. c) uchwały nr XIV/112/03 
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w brzmieniu:  
„0% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale w przypadku rezygnacji  
z odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne”. Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła treść uściślenia wyżej wymienionego zapisu uchwały nr XIV/112/03 w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 15. – Wprowadzenie opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów  

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że przygotowanie właściwego 
projektu inwestycji wymaga, aby był on spójny ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina. Stwierdzenie tego faktu możliwe jest poprzez uzyskanie w Urzędzie Miejskim  
w Mosinie stosownego wypisu i wyrysu z tych dokumentów lub też poprzez zapoznanie się  
z nimi w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Powiadomił też, że nowa 
ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „daje” gminom prawo pobierania 
opłat za tego typu usługę. Burmistrz Zofia Springer złożyła propozycję, aby w Gminie 
Mosina opłata ta wynosiła 30 zł za każdy wypis i wyrys bez względu na ilość stron. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
przedstawił szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina.  
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie na swoim 
posiedzeniu w dniu 16 września 2003 r. 6 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” zaopiniowała 
pozytywnie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie 
wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
rozpatrywała również projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej  
za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina i przyjęła tę 
opłatę w wysokości 30 zł za każdy wypis i wyrys. 
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zwróciła się o wyjaśnienie, co to jest wypis i wyrys.  
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
poinformował, że w planach szczegółowych zagospodarowania przestrzennego jest określona 
linia zabudowy, sposób zabudowy, gabaryty budynków i różne inne regulacje. Powiadomił 
też, że aby mógł nastąpić proces projektowania dla projektanta wystarczy wziąć daną 
uchwałę, która określa takie szczegóły, jak np. wysokość kalenicy. Jest to więc jak gdyby 
przygotowanie materiału związanego z daną uchwałą. Do tego dochodzi załącznik graficzny, 
który obejmuje konkretny „wycinek” danego planu zagospodarowania przestrzennego  
lub nawet cały ten plan. Zwrócił przy tym uwagę, że wypis i wyrys z planu stosuje się tam, 
gdzie istnieją szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego. Natomiast  
w przypadku pozostałych terenów istnieje konieczność przygotowania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty 
administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/113/03  
w powyższej sprawie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 1 radny nie wziął 
udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
  
do punktu 16. – Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

(uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że bezpieczna gmina, 

bezpieczny obywatel to zadania, które zawsze leżały w zakresie pierwszoplanowych działań 
całej Rady Miejskiej w Mosinie, a Komisji Praworządności i Porządku Publicznego  
w szczególności. Jednym z licznych przejawów tych działań jest zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 dla policji. „Konsumpcja” tych funduszy 
wymaga przygotowania podstaw prawnych, ponieważ, aby na teren Gminy Mosina weszły  
lub wjechały dodatkowe patrole, konieczne jest porozumienie mosińskiej gminy  
z powiatowymi i wojewódzkimi strukturami policji. Podstawą prawną dla zredagowania  
i podpisania takich porozumień może być „Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego”. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec przedstawił szczegóły związane z projektem 
„Gminnego Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że pierwszym beneficjentem wyżej 
wymienionego programu będzie mosińska policja, jak również Sekcja Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Przypomniał przy tym, że „marzeniem” Rady 
Miejskiej w Mosinie było to, aby „ucywilizować” nieco ruch drogowy na terenie Gminy 
Mosina, jak również zapewnić możliwość dodatkowych patroli z udziałem policjantów  
z Komisariatu Policji w Mosinie. Powiadomił też, że ustawa o policji umożliwia obecnie 
„wykupienie” takich patroli. Wówczas policjanci poza „normalnymi” godzinami pracy 
mogliby patrolować Gminę Mosina. 
Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Jacek Michalak poinformował, że wychodząc 
naprzeciw dążeniu do zwiększenia ilości patroli na terenach miejskich i wiejskich Gminy 
Mosina, szczególnie Sekcji Ruchu Drogowego, jak również prewencyjnych, podjął on 
wspólnie z Zastępcą Burmistrza Stanisławem Dębcem i Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Przemysławem Pniewskim działania celem przygotowania „Gminnego Program Poprawy 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Powiadomił też, że Rada Powiatu Poznańskiego 
niedawno zatwierdziła powiatowy program poprawy bezpieczeństwa na swoim terenie, 
którego jednym z punktów jest dążenie, aby każdy samorząd gminny opracował taki właśnie 
„Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” i włączył do niego nie 
tylko policję, ale również inne organizacje i przedsiębiorstwa. W związku z tym jeżeli Rada 
Miejska w Mosinie przyjmie ten program, to Gmina Mosina jako jedna  
z pierwszych gmin na terenie Powiatu Poznańskiego spełni zapis powiatowego programu 
poprawy bezpieczeństwa. Poinformował także, że nie ma możliwości, aby została zwiększona 
ilość policjantów w Mosinie. Dlatego jedynym logicznym wyjściem z tej sytuacji,  
aby policjantów więcej pojawiło się na ulicach, jest służba ponadnormatywna. Powiadomił 
przy tym, że policjantów również obowiązuje kodeks pracy, który „mówi” o 40-godzinnym 
tygodniu pracy. Obowiązują go przy tym wewnętrzne przepisy, zgodnie z którymi w ciągu 
trzech miesięcy musi on być rozliczony z policjantami co do przepracowanych godzin. 
Poinformował również, że ustawodawca przewidział, iż samorząd może za ponadnormatywne 
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godziny pracy policjantów zapłacić. Jeżeli Rada Miejska w Mosinie zatwierdzi „Gminny 
Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”, to zostanie zawarte 
porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, Komendantem 
Miejskim Policji w Poznaniu o płatnych patrolach policji. Patrole te,  
w zależności od ustaleń, będą się odbywały w godzinach i w miejscach, które Rada Miejska  
w Mosinie uzna za stosowne. Realizować je będą mosińscy policjanci i Sekcja Ruchu 
Drogowego w Poznaniu. Powiadomił też, że „Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego” opracowano na przykładzie doświadczeń kilku innych gmin. 
Stwierdził przy tym, że efekt wprowadzenia ponadnormatywnych godzin służby policjantów 
doprowadza do zwiększenia stanu bezpieczeństwa na terenie przez nich „obsługiwanym”. 
Uzasadnia to potrzebę uchwalenia wyżej wymienionego programu i podpisania porozumienia 
między Gminą Mosina a Komendantem Wojewódzkim Policji w Mosinie oraz Komendantem 
Miejskim Policji w Poznaniu w sprawie płatnych policyjnych patroli. Zapewnił także,  
że realizacja tego porozumienia miałaby wyglądać w ten sposób, iż służba ta byłaby 
kierowana tylko w miejsca najbardziej zagrożone przestępczością, a rozliczana – osobiście 
przez niego. Raz w miesiącu składałby on relację z osiąganych wyników, jak również z ilości 
przeprowadzonych patroli, Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej 
w Mosinie, natomiast z płatnych patroli z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi  
– Burmistrz Zofii Springer i Kierownikowi Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony 
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mosinie Barbarze Lulce. Polegać to ma na tym,  
że Komenda Miejska Policji w Poznaniu będzie wystawiała Urzędowi Miejskiemu 
odpowiednie faktury, zgodnie z tym ilu zostało skierowanych policjantów, razy stawka 
uzgodniona między Burmistrzem Gminy Mosina Zofią Springer a jego policyjnymi 
przełożonymi. Wyraził przy tym przekonanie, że jak zacznie to być realizowane,  
to w styczniu 2004 r. będzie można ocenić, czy zdaje to egzamin na terenie mosińskiej gminy, 
czy nie. Poinformował również, że Komisariatowi Policji w Mosinie rośnie wskaźnik 
wykrywalności przestępstw. Najbardziej mosińskich policjantów smuci to, że dopuszcza się 
ich także młodzież 15, 16-letnia. Jego więc zdaniem efekt jakiś jest pracy Komisariatu Policji 
w Mosinie. Zapewnił przy tym, że mosińscy policjanci są na ulicach, ale nie będzie ich widać, 
gdyż część z nich chodzi ubrana po cywilnemu, porusza się radiowozem, pracując w stylu 
operacyjnym. Powiadomił też o toczącym się obecnie postępowaniu w sprawie narkotykowej. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Praworządności  
i Porządku Publicznego w uzgodnieniu z Zastępcą Burmistrza Stanisławem Dębcem 
wprowadziła pewne poprawki do projektu „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego”, które zostały przyjęte jako autopoprawki. Wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wystąpiła też do Burmistrza Zofii Springer,  
aby koordynatorem tego programu został Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec. 
Koordynator ten będzie między innymi bezpośrednio odpowiedzialny za realizację całego 
„Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”  
oraz za bezpośrednią realizację poszczególnych patroli policyjnych. Zasada bowiem 
generalnie jest taka, że patrol przed wyjazdem na teren Gminy Mosina otrzymuje zadania, 
które w jego ramach ma zrealizować. Później składa on sprawozdanie i akceptacja wniosku 
przez, w tym przypadku Zastępcę Burmistrza Stanisława Dębca, będzie równoznaczna  
z przeznaczeniem tego do wypłaty. Następnie powiadomił, że Komisja Praworządności  
i Porządku Publicznego zaproponowała, aby w pkt 1 Założeń „Gminnego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” jako jego współrealizatorów z terenu Gminy 
Mosina wpisać: w podpunkcie a) „Rada Miejska w Mosinie;”, w podpunkcie b) „komisje 
stałe Rady Miejskiej w Mosinie:”, zmieniając przy tym odpowiednio liternictwo dalszych 
podpunktów, w podpunkcie d) „Urząd Miejski w Mosinie wraz z swoimi komórkami 
organizacyjnymi;”, a ponadto wykreślić: „Koła Ligi Ochrony Przyrody itp.” i dopisać: 
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„Wielkopolski Park Narodowy i Nadleśnictwo Konstantynowo oraz Nadleśnictwo Babki  
wraz z podległymi Strażami Leśnymi”, „koła łowieckie” oraz „inne organizacje 
pozarządowe”, natomiast jako współrealizatorów spoza terenu Gminy Mosina wpisać: 
„Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu”, „Izba Celna w Poznaniu” i „samorządy 
ościennych gmin”, natomiast wykreślić: „Wielkopolski Park Narodowy i Nadleśnictwo 
Konstantynowo oraz Nadleśnictwo Babki wraz z podległymi Strażami Leśnymi”. W związku 
z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków do powyższej propozycji poprawki, 
prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał ją pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła tę poprawkę jednogłośnie – 21 głosami „za”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował też, że Komisja Praworządności  
i Porządku Publicznego zaproponowała, aby zapis fragmentu pkt 2 Założeń „Gminnego 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” dotyczącego aktywności 
zakładów pracy otrzymał brzmienie: „Uczestnictwo zakładów pracy w programie to: 
wspieranie przedsięwzięć, służących poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy (objęcie 
patronatem szkoły, dofinansowanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń i monitoringu 
szkół oraz przedszkoli, partycypacja w kosztach organizacji w szkołach zajęć dodatkowych  
w ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży, dofinansowanie potrzeb 
sprzętowych komisariatu policji lub wspieranie gminnych działań OSP itd.)”. 
Radna Magdalena Wojciechowska zaproponowała, aby końcowa część tego zapisu otrzymała 
brzmienie: „dofinansowanie potrzeb sprzętowych komisariatu policji i wspieranie gminnych 
działań OSP itd.”. 
W związku z tym prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie w ten 
sposób poprawiony wniosek Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, aby zapis 
fragmentu pkt 2 Założeń „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego” dotyczącego aktywności zakładów pracy otrzymał brzmienie: „Uczestnictwo 
zakładów pracy w programie to: wspieranie przedsięwzięć, służących poprawie 
bezpieczeństwa na terenie gminy (objęcie patronatem szkoły, dofinansowanie nowoczesnych 
systemów zabezpieczeń i monitoringu szkół oraz przedszkoli, partycypacja w kosztach 
organizacji w szkołach zajęć dodatkowych w ramach zabezpieczenia czasu wolnego dzieci  
i młodzieży, dofinansowanie potrzeb sprzętowych komisariatu policji i wspieranie gminnych 
działań OSP itd.)”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła tę poprawkę 
jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”.  
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja 
Praworządności i Porządku Publicznego zaproponowała, aby zapis fragmentu zapisu Celów 
„Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” w punkcie b) 
dodatkowych celów programu otrzymał brzmienie: „zmniejszenie ilości przypadków 
agresywnych zachowań oraz poczucia bezkarności wśród wandali łamiących zasady 
współżycia społecznego;”.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków do powyższej propozycji 
poprawki, prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał ją pod głosowanie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła tę poprawkę 20 głosami „za”. 1 radny nie wziął 
udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jacek Bąkowski zaproponował, aby pkt 1 g) Zakładanych rezultatów „Gminnego 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” otrzymał brzmienie: 
„ograniczenie przypadków zakłócania porządku i spokoju mieszkańców w godzinach 
nocnych;”.  
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie powyższy 
wniosek. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 20 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
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Radny Jacek Bąkowski zwrócił uwagę, że w pkt 4 Planowanych przedsięwzięć (form i metod 
działań) „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” jednym  
z podejmowanych działań w celu poprawy bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli jest 
prowadzenie okresowych treningów ewakuacji szkół i przedszkoli na wypadek pożaru. 
Wyraził przy tym przekonanie, że powinny się one odbywać pod nadzorem Straży Pożarnej. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że to zawsze w ten sposób się odbywa.  
Radny Jacek Bąkowski poinformował, że takie treningi odbywają się raz w roku, a jego 
zdaniem powinny się one odbywać częściej. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec stwierdził, że nie można do zapisu: „prowadzenie 
okresowych treningów ewakuacji szkół i przedszkoli na wypadek pożaru;” wprowadzić 
sformułowania: „pod nadzorem Straży Pożarnej”, gdyż trzeba umieć samemu sobie dać radę. 
Radny Marek Klemens powiadomił, że z doświadczenia wiadomo mu, iż jeśli takie treningi 
odbywają się pod nadzorem Straży Pożarnej, to one zupełnie inaczej wyglądają.  
W przeciwnym bowiem wypadku wszyscy traktują je jak zabawę, co niczemu nie służy. 
Natomiast przeprowadzanie treningów ewakuacji szkół i przedszkoli pod nadzorem Straży 
Pożarnej pozwoli to na tyle przećwiczyć, że w razie pożaru dyrektor danej placówki 
oświatowej i nauczyciele sami sobie poradzą.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec stwierdził, że przy tych treningach ewakuacji szkół  
i przedszkoli Straż Pożarna zawsze może być, ale jego zdaniem nie należy wprowadzać  
w tym przypadku sformułowania: „pod nadzorem Straży Pożarnej”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że za ochronę przeciwpożarową 
generalnie jest odpowiedzialny kierownik danego obiektu. Jego więc sprawą jest, czy będzie 
on te treningi przeprowadzał, czy nie. Natomiast Straż Pożarna może przyjechać i dokonać 
kontroli, sprawdzając jak to się odbywa bez treningu. Stwierdził przy tym, że PSP,  
ani OSP nie ma obowiązku brać odpowiedzialności za kierownika danej placówki.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec stwierdził, że to w jaki sposób będą realizowane te 
treningi świadczyć będzie o dyrekcji danej placówki oświatowej. 
Radny Marek Klemens zauważył, że dyrektorzy placówek oświatowych z doświadczenia 
wiedzą, iż bez Straży Pożarnej przeprowadzanie treningów ewakuacji z tychże obiektów nie 
ma sensu.  
Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Jacek Michalak poinformował, że za jego czasów 
uczęszczania do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie były przeprowadzane treningi 
ewakuacji z tego obiektu szkolnego przez dyrekcję wyżej wymienionej placówki oświatowej 
każdorazowo w uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną i po jej nadzorem. Stwierdził przy 
tym uwagę, że jeżeli przy każdych celach, jakie mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji 
„Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zostaną dopisani 
ich konkretni realizatorzy, to będzie to dla niego „prowadzenie dziecka z pierwszej klasy  
za rączkę”. Zwrócił też uwagę, że na początku wyżej wymienionego programu zostali 
wymienieni jego realizatorzy. Wyraził przy tym przekonanie, że jeżeli dyrektor jakiejś 
placówki oświatowej będzie chciał przeprowadzić trening ewakuacji i zgłosi się z tym 
problemem do Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mosinie, to z pewnością 
zostanie przez niego taki trening zorganizowany.  
Radny Jacek Bąkowski powiadomił, że kiedy uczęszczał do szkoły podstawowej, to takie 
treningi ewakuacji obiektu szkolnego odbyły się 2-3 razy, a w czasie pobierania nauki  
w liceum – może 1 raz. Stwierdził przy tym, że jego to nie przygotowało do ewentualnej 
ewakuacji. W związku z tym wyraził przekonanie, że bez udziału Straży Pożarnej treningi 
ewakuacji budynków oświatowych nie zostaną dobrze przeprowadzone, a chodzi o to,  
aby w ogóle się one odbywały i to często. Tymczasem przeprowadzanie tych treningów jest 
omijane, gdyż dezorganizuje to pracę wychowawczą, a są one „na wagę życia”. 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jeżeli Burmistrz Zofia Springer 
zaakceptuje wniosek Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, to zostanie powołana 
konkretna osoba odpowiedzialna za te sprawy. Wyraził przy tym przekonanie, że stopniowa 
realizacja „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” 
doprowadzi do sytuacji takiej, iż w tych sprawach nastąpi znacząca poprawa.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, jak praktycznie będzie wyglądała realizacja 
pkt 1 h) Planowanych przedsięwzięć (form i metod działań) dotyczącego przeprowadzania 
kontroli w miejscach, w których występuje prawdopodobieństwo wystąpienia naruszania 
zasad prawa o ruchu drogowym. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec poinformował, że właśnie „Gminny Program Poprawy 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” ma służyć nawiązaniu współpracy z Sekcją Ruchu 
Drogowego. 
Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Jacek Michalak stwierdził, że jeżeli Rada Miejska 
w Mosinie przyjmie „Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”,  
to także każdy radny stanie się odpowiedzialny za jego realizację. W związku z tym, jeżeli 
dyrektor danej placówki oświatowej nie będzie przeprowadzała treningów ewakuacji, to Rada 
Miejska w Mosinie będzie miała prawo mu to narzucić. Dlatego też między Policją  
a Państwową Strażą Pożarną zostanie zawarte porozumienie na realizację zadań wynikających 
z wyżej wymienionego programu. Powiadomił też, że udało mu się wynegocjować z Sekcją 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, aby w przypadku przyjęcia przez 
Radę Miejską w Mosinie „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego” i zapłacenia przez Gminę Mosina za dwanaście 8-godzinnych patroli Sekcji 
Ruchu Drogowego, to otrzyma ona 12 patroli darmowych, czyli przeprowadzanych  
w godzinach służby policjantów. W takim przypadku mosińska gmina otrzymałaby 14 patrole 
Sekcji Ruchu Drogowego. Przypomniał także, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 
na której był obecny, powiedział, iż istnieją projekty ustawy dające możliwość strażom 
miejskim obsługiwania urządzenia rejestrującego przekroczenia prędkości. Poinformował 
przy tym, że Komenda Główna Policji przeznaczyła na teren Wielkopolski 3 takie urządzenia. 
W związku z tym na jednej z ulic Poznania, na której jest ograniczenie prędkości do 60 km/h,  
przez godzinę czasu został przeprowadzony jego test, przy ustawieniu aparatu na prędkości  
85 km/h. Okazało się, że w tym czasie prędkość ta została przekroczona przez ponad 140 
pojazdów. Powiadomił również, że z symulacji wynika, iż w przypadku zakupu takiego 
urządzenia w ciągu roku zostałoby ono spłacone, a w następnych latach „pracowałoby”  
na zysk. W związku z tym wyraził przekonanie, że bez sensu byłoby zakupić radary, które 
kosztują w granicach 10.000,00 zł, gdyż może je obsługiwać wyłącznie Sekcja Ruchu 
Drogowego.  
Radny Marek Klemens poinformował, że po przeczytaniu „Gminnego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” chciał „obiema rękoma się pod nim podpisać”,  
ale po przeprowadzeniu rozmów z kilkoma osobami „otrzeźwiał” i obecnie jest jemu 
przeciwny. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, w jaki sposób będą rozliczani policjanci  
za pełnienie płatnej służby, czym będą się oni musieli wykazywać. Zapytał też,  
czy Komendant Komisariatu Policji w Mosinie przewiduje możliwość innego działania 
policjantów, polegającego np. na dawaniu pouczeń, na byciu „przyjacielem” ludzi, a nie 
„katem”, który będzie ich „kasował”. 
Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Jacek Michalak zapewnił, że nie ma to być patrol 
na zasadzie represyjności, jednak tam gdzie zostanie ewidentnie i złośliwie naruszone prawo, 
to zostaną wyciągnięte konsekwencje karne. Jeżeli natomiast zostanie popełnione drobne 
wykroczenie, to z pewnością zostanie zastosowane pouczenie. Oświadczył też, że nie będzie 
narzucał policjantom, aby w czasie pełnionej przez nich 8-godzinnej służby nałożyli  
np. 30 mandatów, czy złapali 30 złodziei. Mają oni być widoczni na ulicach i w pierwszej 
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kolejności mają zapobiegać przestępczości. W związku z tym on na pewno nie zabroni im 
legitymowania osób, gdyż jest to najlepsza metoda prewencyjna. Po zakończeniu patrolu 
policjanci będą musieli zdać mu relację z osiągniętych wyników. Będzie on rozliczał 
policjanta z tego, czy w danym miejscu, w którym pełnił służbę, miało miejsce zdarzenie,  
czy nie. Zmuszony też będzie do wzięcia pod uwagę zgodność postępowania ze wszystkimi 
realizowanymi programami na terenie Gminy Mosina, ale to nie będzie represyjność. 
Zapewnił przy tym, że policjanci nie mają premii uzależnionej od ilości nałożonych 
mandatów. Powiadomił także, że patrole te nie będą się odbywać jedynie na terenie miasta, 
ale całej Gminy Mosina. Nie chce on też nasilić tych patroli z tzw. „alkoholówki” z jego 
dodatkowych płatnych patroli, jeśli Rada Miejska w Mosinie zatwierdzi „Gminny Program 
Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Natomiast godziny i daty pełnienia służby 
ustali on wspólnie z koordynatorem wyżej wymienionego programu. Oświadczył również,  
że za popełnione wykroczenia będą karani wszyscy jednakowo, bez względu na sprawowane 
funkcje.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że miał on początkowo nawet 
większe niż radny Marek Klemens wątpliwości w sprawie „Gminnego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”, ale na dokumentach znajdujących się w Gminie 
Czerwonak, w której podobny program funkcjonuje już 2 lata przekonał się, iż można taki 
program właściwie i dobrze realizować. Stwierdził przy tym, że w dniu dzisiejszym nie 
można z góry założyć, iż on będzie źle realizowany. Jego zdaniem „Gminny Program 
Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” będzie realizowany przynajmniej dobrze. 
Natomiast po to jest Rada Miejska w Mosinie, aby za pół roku, czy rok poprosić Zastępcę 
Burmistrza Stanisława Dębca jako koordynatora wyżej wymienionego programu  
i Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie Jacka Michalaka o informację na temat jego 
realizacji. Wyraził przy tym przekonanie, że danie w tej sprawie szansy Gminie Mosina, 
będzie wyrazem dobrej woli, jak również gospodarskiego, dobrego, uczciwego myślenia  
ze strony Rady Miejskiej w Mosinie.  
Radny Jacek Bąkowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy mosińscy policjanci nie chcą korzystać 
z urządzeń do pomiaru prędkości. Powiadomił przy tym, że Komendant Straży Miejskiej  
w Mosinie odpisał mu na jego wniosek o przeprowadzenie kontroli prędkości pojazdów  
na ul. Targowej w Mosinie, że straże miejskie mogą korzystać z tego urządzenia, a teraz 
okazuje się, iż tak nie jest. W związku z tym został on wprowadzony w błąd. 
Komendant Komisariatu Policji w Mosinie Jacek Michalak zapewnił, że on się nie zarzeka,  
iż nie chce mieć tzw. „suszarek”, tylko nie ma on przeszkolonych policjantów do obsługi 
takiego urządzenia. Zdarzył się bowiem kiedyś nieszczęśliwy wypadek z tym związany,  
w związku z czym „zwyczajni” policjanci zostali pozbawieni prawa do jego obsługi. Odtąd 
mogą obsługiwać takie urządzenie osoby przeszkolone, z reguły z Sekcji Ruchu Drogowego. 
Wyraził też przekonanie, że przy realizacji „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego” pojawią się problemy. W związku z tym automatycznie będzie 
można poprzez koordynatora wyżej wymienionego programu skonsultować i wprowadzić to 
w dalszy zakres. Zapewnił przy tym, że na pewno z ramienia Komendy Miejskiej Policji  
w Poznaniu włączą się w to również pracownicy prewencji. Poinformował także, że na dzień 
dzisiejszy dysponuje on jednym funkcjonariuszem, który zajmuje się nieletnimi i na bieżąco 
przebywa w szkole. Stwierdził przy tym, że nie może jednak wyglądać na to, iż policjant sam 
szuka kontaktu ze szkołą. Obecnie bardzo dużo jest takich kontaktów z terenu Mosiny, 
Krosna, Pecnej, Czapur oraz Daszewic i na pewno to będzie poszerzane.  
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj stwierdził, że nie przekonuje 
go w tej sprawie ani Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec, ani Komendant Komisariatu 
Policji w Mosinie Jacek Michalak. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, kto będzie 
decydentem przeprowadzanych nocnych patroli, kto egzekutorem rzetelnego ich wykonania, 
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bo to, że patrol pojedzie w teren i weźmie za to pieniądze to jest „zero”. Dopiero jeśliby ktoś 
widział patrolujących policjantów, to wówczas można byłoby im za to zapłacić.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że decydentem przeprowadzanych 
nocnych patroli będzie koordynator „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego” w osobie Zastępcy Burmistrza Stanisława Dębca. Zgodnie  
z procedurą przyjętą między innymi w Gminie Czerwonak, patrol przed wyjazdem  
i po zakończeniu pracy melduje się u koordynatora i na bieżąco jest rozliczany  
ze wszystkich podjętych przez niego działań. Zwrócił się przy tym z prośbą, aby zaufać tym 
ludziom, gdyż są to fachowcy. Stwierdził też, że jeśli Rada Miejska w Mosinie przyjmie to,  
co w tej chwili mówi Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj,  
to straciła ona już godzinę czasu, Gmina Mosina straci kilkanaście tysięcy zł z podatków 
swoich mieszkańców i nie będzie poprawy bezpieczeństwa. Może tak wprawdzie się stać,  
ale należy zrobić wszystko, aby przygotować dobry program i jeszcze lepiej go egzekwować. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj wyraził przekonanie,  
że powinna być jakaś kontrola wykonania nocnych patroli policyjnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zapewnił, że taką kontrolę będzie sprawował 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec. Zapytał przy tym Przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Nr 5 w Mosinie Mariana Kunaja, czy nie wierzy, że Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec 
zna się na tym, bo on wierzy.  
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj stwierdził, że Komendant 
Komisariatu Policji w Mosinie Jacek Michalak będzie wydawał dyspozycje i o godzinie 21.00 
pójdzie do domu.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, że istnieje możliwość sprawdzenia tego. 
Stwierdził przy tym, że techniki operacyjne policji są dobrze znane, ale nie wszystko można 
cywilom na ich temat powiedzieć. Zwrócił też uwagę, że od wszystkich będzie zależało 
powodzenie „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” – także 
od Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Mariana Kunaja. Natomiast nie 
można z góry zakładać, że patrole policyjne nie pojadą w wyznaczone im miejsce. Trzeba 
wykazać dobrą wolę, że ci ludzie będą to realizowali. Wszyscy jednak mają prawo  
do kontrolowania tego, gdyż na realizację tego programu zostały przeznaczone społeczne 
pieniądze.  
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zwróciła się o wyjaśnienie, w jakiej wysokości środki 
finansowe zostały przeznaczone na realizację „Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że jest to kwota w wysokości 
16.000,00 zł. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wraz z wprowadzonymi do niego 
poprawkami. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/114/03  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 21 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że obecnie Rada Miejska 
w Mosinie po prawie 6 godzinach znajduje się mniej więcej w połowie porządku obrad swojej 
XIV sesji. W związku z tym zaproponował, aby dokończyć tę sesję w dniu 30 września  
2003 r. o godz. 16.00.  
Radny Marian Sobecki wysunął propozycję, aby XIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie została 
dokończona w dniu 2 października 2003 r. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby druga część XIV sesji odbyła się w dniu  
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2 października 2003 r. o godz. 16.00. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski o godz. 21.50 pożegnał radnych, 
zaproszonych gości i mieszkańców Gminy Mosina, zapraszając ich do udziału w drugiej 
części XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wznowił XIV sesję Rady Miejskiej w Mosinie  
w dniu 2 października 2003 r. o godz. 16.05. W tej części obrad nie uczestniczyła radna 
Krystyna Sakwa-Jakubowska, tak więc odtąd w XIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało 
udział już tylko 20 radnych. 
 
do punktu 17. – Przeprowadzenie referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina  

  obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych  
  oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty (uchwała). 

 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż porządek na terenie gminy 
to problem, z którym mieszkańcy Gminy Mosina borykają się na co dzień. W związku z tym 
wyraził przypuszczenie, że dobrym rozwiązaniem powyższej sprawy jest zryczałtowana 
opłata płatna w ratach, tak jak podatki i opłaty lokalne. Jednak dla wprowadzenia takiego 
rozwiązania konieczne są: akceptacja mieszkańców, ustalenie stawki, ustalenie „normy” ilości 
śmieci i odpadów.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował  
o naniesieniu „autopoprawki” do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum 
odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów 
komunalnych oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty, polegającej na zmianie tytułu powyższego 
projektu, który przyjął brzmienie: „w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie 
przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów 
komunalnych.”. Powiadomił przy tym, że uchwałę dotyczącą „stawek” Rada Miejska  
w Mosinie może podjąć dopiero po przeprowadzeniu referendum w sprawie przejęcia przez 
Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych. Następnie 
przedstawił szczegóły dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z pytaniem, czy opłatę, o której mowa 
w § 2 pkt 4 projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie przejęcia 
przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych, nie 
mogliby mieszkańcy mosińskiej gminy uiszczać również u sołtysów. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż nie byłoby to dobre rozwiązanie, gdyż sołtysi 
musieliby odwiedzić dodatkowo każdą posesję. Poinformowała przy tym, że za czynności, 
które oni podejmują, otrzymują dodatkowo wynagrodzenie i jest to określony procent  
od zebranej kwoty. Wyraziła też przekonanie, że bez porozumienia z sołtysami nie może 
zostać na nich nałożony taki obowiązek. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia 
referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się 
odpadów komunalnych. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIV/121/03 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 18. – Utworzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 
   Odpadów” (uchwała). 

 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że Gmina Mosina 
zadeklarowała chęć wspólnego działania z ościennymi gminami na rzecz unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych. Stwierdził przy tym, iż pomysł ten „zmaterializował się” w postaci 
inicjatywy Gminy Czempiń powołania Związku Międzygminnego.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/115/03 w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 19. – Przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 

  Odpadów – SELEKT” (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż każda forma działalności 

wymaga stworzenia ram prawnych, określających cele, zadania i władze, stąd potrzeba 
akceptacji przez Radę Miejską Statutu Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Przestrzennego – SELEKT”. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.  
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski poinformował,  
iż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/116/03 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 20. – Przyjęcie koncepcji urbanistycznej przebiegu ścieżek rowerowych na terenie  

  Gminy Mosina wraz z założeniami programowo-przestrzennymi (uchwała).  
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że rower jest obecnie 
popularnym i doskonałym środkiem rekreacji. Wyraził przy tym przypuszczenie,  
iż oczekiwaniem, jak również powoli standardem, stają się ścieżki rowerowe, zapewniające 
rowerzystom wygodę i bezpieczeństwo.    
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji urbanistycznej 
przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina wraz z założeniami  
programowo-przestrzennymi.  
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
iż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że koncepcja ta nie uwzględnia drogi  
do Mieczewa i nie daje połączenia z Kórnikiem, dlatego rodzą się wątpliwości, czy projekt 
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uwzględni wskazane przez nią drogi. Kiedy pojawiła się koncepcja ścieżek rowerowych, 
główną ideą było „zdjęcie rowerzystów” z głównych dróg, przy czym największą bolączką, 
było połączenie Mieczewa z Kórnikiem, gdzie rowerzyści często się pojawiają, a droga jest 
bardzo niebezpieczna, natomiast ta koncepcja nie znalazła rozwiązania.  
Radny Marian Sobecki wyraził przekonanie, iż w sprzedaży powinny być dostępne mapki  
dla użytkowników ścieżek rowerowych.  
Radna Danuta Białas poinformowała, że w pobliżu Krajkowa przebiega szlak rowerowy. 
Zwróciła się przy tym z pytaniem, czy w lokalnej gazecie nie mogłaby się ukazać aktualna 
informacja na temat przebiegu wyżej wymienionego szlaku.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa stwierdził,  
iż na podstawie koncepcji urbanistycznej przebiegu ścieżek rowerowych, nie można 
opublikować jeszcze żadnych map. Mapy i przewodniki pojawią się, gdy zostanie 
zatwierdzony projekt. Zapewnił przy tym, iż będzie wówczas prowadzona jakaś kampania, 
aby pokazać „to” mieszkańcom, bo „to” nie może być martwe i „to” trzeba rozpropagować. 
Stwierdził też, że można tego dokonać dopiero wtedy, jak zostaną wyznaczone faktyczne 
trasy i zostanie zatwierdzony projekt. Powiadomił także, iż Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w kwestii wytyczania ścieżek rowerowych stawia wymogi bezpieczeństwa 
„nie do przekroczenia”. Z podobnych przyczyn szlak powiatowy - pierścień rowerowy - nie 
„biegnie” w stronę Kórnika, ponieważ Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie 
uzgodnił tego pozytywnie. Istnieje jednak rozwiązanie, podobne do rozwiązania przyjętego  
w związku z przebiegiem ścieżki rowerowej z Pecnej do Nowinek, po istniejącej przecince  
w lesie, związanej z inwestycją kanalizacyjną. Wyraził przy tym przypuszczenie,  
że Nadleśnictwo Babki nie będzie również w tej sprawie stwarzało problemu. Poddał również 
w wątpliwość sens budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Rogalinek, Wiórek, 
Czapury na poboczu drogi, skoro istnieje piękna ścieżka nad brzegiem Warty po istniejącej 
trasie wodociągu wody dla Miasta Poznania. Znajdują się już tam bowiem płyty betonowe, 
jest ona utwardzona, są zgody właścicieli i użytkowników tej magistrali, w związku z czym 
jest to chyba lepsze rozwiązanie, „odciągające” rowerzystę od niebezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Stwierdził przy tym, iż sam jeżdżąc rowerem zauważył, że na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego funkcjonuje może trochę zaniedbana ścieżka rowerowa, 
prowadząca pasem przeciwpożarowym w kierunku Jezior, do samego parkingu nad Jeziorem 
Góreckim. W związku z tym może trzeba byłoby tam włożyć trochę kosmetyki,  
żeby wyrównać i poszerzyć tę ścieżkę. Poinformował przy tym, iż rowerzyści jechali 
poboczem „tej” wąskiej szosy, mimo istnienia obok oznakowanej ścieżki rowerowej.  
W związku z tym wyraził przekonanie, że należałoby tę wiedzę upowszechnić i rowerzystom 
pokazać i nauczyć korzystać ze ścieżek rowerowych, a nie z pobocza szosy. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji 
urbanistycznej przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina wraz z założeniami 
programowo-przestrzennymi. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIV/117/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 21. – Uznanie lasu położonego w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej  

   za park gminny o nazwie „Strzelnica” (uchwała). 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż zieleń na terenie 
miasta jest dobrem bezcennym, a drzewa i krzewy skupione w większej enklawie, to miejsce 
spacerów i wypoczynku. Stwierdził przy tym, że teren „Strzelnicy” od dawna był miejscem 
rekreacji dla okolicznych mieszkańców. Prace porządkowo-renowacyjne nadają jednak temu 



 38

miejscu coraz ciekawszy wygląd. Wyraził też przekonanie, że aby te prace wesprzeć prawnie, 
teren ten powinien stać się parkiem. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie uznania lasu położonego  
w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej za park gminny o nazwie „Strzelnica”. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radny Ryszard Rybicki zwrócił się o wyjaśnienie, czy plac znajdujący się w sąsiedztwie 
„Strzelnicy” przewidziany jest „w ramach” parku. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że dwie ulice ograniczające ten teren - ulica 
Strzelecka i Leszczyńska, czynią go atrakcyjnym dla celów publicznych. Powiadomiła przy 
tym, że rozważa, choć sprawa ta jest długofalowa, żeby w przyszłości na tym miejscu,  
za kilka lub kilkanaście lat, powstał nowy Urząd Miejski obok „Strzelnicy” jako parku 
miejskiego, gdzie byłby ewentualnie jakiś amfiteatr. Wyraziła też przekonanie, że teren ten 
łączyłby dwie funkcje - rekreacyjną z użyteczną. Stwierdziła przy tym, iż obecny budynek 
Urzędu Miejskiego w Mosinie „przeżył się” już bardzo dawno, a błądzenie po tych 
labiryntach korytarzy, nie przystosowanie do korzystania w pełni z wszystkich pomieszczeń 
dla osób niepełnosprawnych, oddala go od nowoczesnych urzędów, od tych rozwiązań, które 
Gmina Mosina powinna już mieć. Jej zdaniem byłoby to miejsce „ze wszech miar udane”,  
z miejscami parkingowymi, z parkiem towarzyszącym Urzędowi Miejskiemu w Mosinie. 
Takie ma ona plany, ale nie wiadomo czy one zaistnieją, chociaż chyba lepszego 
wykorzystania tego miejsca nie może być.      
Radna Danuta Białas na prośbę mieszkańców okolic placu zabaw zwróciła się o wyjaśnienie, 
czy można byłoby postawić ławki dla mam, które przychodzą na plac zabaw z dziećmi  
oraz kosze na śmieci.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował,  
że planuje postawienie ławek przy wszystkich placach zabaw, które powstały. Mają być one 
wykonane z drewna pozyskanego z tegorocznej wycinki, która będzie prowadzona  
na gruntach gminnych. Powiadomił przy tym, że z rad sołeckich spływają wnioski  
o  usunięcie topoli, z których drewno ma być wykorzystane na te ławki. Chce on,  
aby w pierwszym etapie były to ławki „toporne”, z połówki przyciętego pnia, żeby ich nikt 
nie był w stanie zniszczyć. Jego bowiem zdaniem nie ma sensu zamawianie lepszych ławek, 
ponieważ one „znikną”. Zapewnił też, iż kosze na śmieci również na pewno się pojawią  
na placach zabaw. Poinformował także, że ławki zostaną zamontowane dopiero na wiosnę, 
ponieważ najpierw trzeba wyczyścić, prześwietlić główną trasę w lesie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania lasu 
położonego w Mosinie przy ul. Strzeleckiej i Leszczyńskiej za park gminny o nazwie 
„Strzelnica”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/118/03  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 22. – Ustalenie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej  

realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
   i Gospodarki Wodnej (uchwała). 

 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że z zasobów finansowych 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowanych jest wiele 
różnych inwestycji i działań w sposób znaczący wpływających na poprawę warunków życia 
mieszkańców, to jest ograniczenie emisji pyłów i dymu, zagospodarowania odpadów, 
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nasadzenia i konserwacja zieleni. Wyraził przy tym przekonanie, iż warto również rozważyć 
nowe propozycje. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Radna Danuta Białas zwróciła się z prośbą o przybliżenie proponowanych dwóch nowych 
zadań: sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz promocji gminy, czy są już jakieś 
konkretne zadania, które mają być realizowane, czy jest to ogólnie sformułowane. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował,  
że jest to w tej chwili ogólnie sformułowane, ale konkretnie jest to zadanie, które było przez 
Radę Miejską podnoszone, promocja ścieżek rowerowych, która w przyszłości nastąpi. Rada 
Miejska podejmując tę uchwałę, umożliwi przeznaczenie w tym zakresie środków 
finansowych na wydanie folderów, opisów, map. Obecnie bowiem na promocję z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie można przeznaczyć środków 
finansowych. Powiadomił też, że odnośnie spraw z zakresu kultury fizycznej i turystyki,  
w tym urządzania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, myśli on o tym,  
aby na istniejących placach gminnych na terenie każdej wsi, służyć pomocą w urządzaniu 
tych placów, na przykład znalezieniu ziemi, wysianiu trawy, budowie drobnej infrastruktury 
takiej jak ławki, na które to cele również nie można obecnie wykorzystywać środków  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia innych 
zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej realizowanych ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIV/119/03 w powyższej sprawie jednogłośnie,  
czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 23. – Powołanie Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach  

na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego  
   w Śremie (uchwała). 

 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że zgodnie z zapisem 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rada Miejska w Mosinie dokona  
w październiku 2003 r. wyboru: do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 4 ławników,  
w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, do Sądu 
Rejonowego w Śremie – 20 ławników, w tym 8 do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Następnie przedstawił procedurę wyboru ławników. 
Powiadomił też, iż zgłoszonych zostało 45 kandydatów na ławników, przy czym wszyscy oni 
przeszli pozytywnie procedurę określoną w art. 162 § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych i zgłoszeni zostali zgodnie z trybem określonym w zarządzeniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej,  a więc uzyskali stosowne rekomendacje lub zebrali 25 podpisów 
popierających ich kandydatury obywateli. Poinformował także, że obecnie zadaniem Rady 
Miejskiej jest wybór zespołu, który przedstawi opinię o zgłoszonych kandydatach  
na ławników. W imieniu Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” 
zaproponował również, aby zespół dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach  
na ławników, liczył 7 osób. Następnie poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 19 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”. 
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przedstawił też propozycję Klubu Radnych 
„Koalicja Samorządowa Gminy Mosina”, aby w skład zespołu dla przedstawienia opinii  
o zgłoszonych kandydatach na ławników weszli: radny Ryszard Rybicki, radny Marek 
Klemens i radna Halina Labrzycka-Jankiewicz.  
Radna Maria Krause przedstawiła propozycję Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe  
Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem”, aby w skład zespołu dla przedstawienia opinii  
o zgłoszonych kandydatach na ławników weszli: radny Leszek Dymalski, radny Zygmunt 
Nimeczewski oraz radna Magdalena Wojciechowska.  
Radny Antoni Karliński przedstawił propozycję Klubu Radnych „SLD-UP-SD”, aby w skład 
zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników weszła radna 
Dorota Domagała. 
Wszyscy wymienieni wyżej radni wyrazili zgodę na udział w zespole dla przedstawienia 
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu 
Rejonowego w Śremie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu  
dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego  
w Poznaniu i do Sądu Rejonowego w Śremie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XIV/120/03 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 24. – Zmiany w składzie komisji stałych Rady Miejskiej (uchwała). 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż  w dniu 24 września br. 
skierował on jako radny Rady Miejskiej w Mosinie wniosek o odwołanie ze składu Komisji 
Budżetu i Finansów.  
Pismo w powyższej sprawie stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że jest przeciwna takiej zmianie. Wyraziła przy 
tym pogląd, iż takie decyzje należy podejmować rozważnie. Stwierdziła, że jest już radną 
drugą kadencję i radny Przemysław Pniewski wnosi dużo dobrego do Komisji Budżetu  
i Finansów, dlatego ona nie wyobraża sobie, żeby w składzie powyższej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie zabrakło jego osoby.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie nie podjęła uchwały  
w powyższej sprawie 11 głosami „przeciw”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”. 
Projekt tej uchwały stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 25. – Informacja Burmistrza o bieżących sprawach gminy. 
 Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że do Urzędu Miejskiego w Mosinie 
wpłynęła bardzo dobra, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, 
przyjmująca sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2003 roku. 
Powiadomiła przy tym, że znalazła się tylko w tej opinii jedna „maleńka” uwaga, dotycząca 
przekazania środków finansowych na fundusz socjalny dla nauczycieli. Wyraziła też 
przekonanie, iż drugą bardzo pozytywną wiadomością jest informacja z Wielkopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, iż Gmina Mosina otrzymała certyfikat gminy „fair play” na rok 
2003. Poinformowała przy tym, że jest to rodzaj certyfikatu nadawany przez Krajową Izbę 
Gospodarczą oraz Fundację Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym. Jej zdaniem można powiedzieć, iż jest to ocena relacji między Urzędem 
Miejskim w Mosinie, a wszystkimi przedsiębiorcami, którzy chcą zainwestować na terenie 
Gminy Mosina,  w jaki sposób gmina przyjmuje przedsiębiorców, jak prowadzi inwestycje, 
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jaka jest staranność gminy i dbałość o każdego inwestora trafiającego do Gminy Mosina. 
Powiadomiła także, iż w dniu 8 października br. w Warszawie razem z Zastępcą Burmistrza 
Bogdanem Robakowskim będzie odbierała certyfikat „gminy fair play”. Zapewniła przy tym, 
że na listownikach znajdzie się informacja na temat powyższego certyfikatu. Stwierdziła 
również, że będzie to bardzo czytelny znak dla potencjalnych inwestorów. Wyraziła też 
przekonanie, iż jej starania i działania są bardzo pozytywnie odbierane i oceniane.  
Za następną bardzo dobrą wiadomość uznała podpisanie „przedwstępnej” umowy sprzedaży 
jednej z działek firmie „INTERCEL”, z którą pertraktuje w tej sprawie od kwietnia br. 
Następnie poinformowała, iż w dniu 15 września br. w Warszawie podpisała umowę 
dotycząca sprzedaży pierwszej działki o powierzchni ok. 5 ha. Powiadomiła także, że firma 
„INTERCEL” jest zainteresowana kupnem 7 ha gruntu, przy czym druga działka ma 
powierzchnię około 2 ha. Obecnie już dwa przetargi nie przyniosły do skutku, w związku  
z czym można przystąpić do rokowań, czyli jakby 2/3 sprawy są „załatwione”. Jej zdaniem 
obecnie nastąpi najtrudniejszy etap, ponieważ firma „INTERCEL” jest zainteresowana 
gruntem o powierzchni 7 ha, a bez problemu w zasadzie uzyskanych zostało 5 ha, natomiast 
pozostałe 2 ha jest to dzierżawa wieczysta firmy „SWARZĘDZ MEBLE”, która to firma 
otrzymała decyzją niektórych z radnych poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Mosinie, jako 
umorzenie dług w wysokości około 800.000,00 zł, w wyniku podjęcia uchwały 
restrukturyzacyjnej. Poinformowała również, że firma „SWARZĘDZ MEBLE” życzy sobie, 
aby „ten kawałek” Gmina Mosina kupiła za sumę 600.000,00 zł. Takie więc nie w pełni 
przemyślane decyzje, niesłusznie podjęte niektóre uchwały, obecnie obracają się przeciwko 
Gminie Mosina. Powiadomiła też, iż trzykrotnie rozmawiała z zarządem firmy „SWARZĘZ 
MEBLE”, a podczas rozmów przedstawia najróżniejsze warianty rozwiązania tej sprawy. 
Wyraziła przy tym pogląd, że rozmowy te są niesłychanie trudne i chyba już więcej na ten 
temat nie będzie musiała mówić. Tak więc nie można tej inwestycji w pełni z firmą  
„INTERCEL” dokonać, gdyż na przeszkodzie stoi uchwała restrukturyzacyjna. Wyraziła 
także przypuszczenie, iż jeżeli firma „SWARZĘDZ MEBLE” ogłosi upadłość, to jeszcze 
bardziej skomplikuje się ta sytuacja. Zapewniła przy tym, iż będzie robić wszystko,  
aby podczas negocjacji ustalić warunki rezygnacji firmy „SWARZĘDZ MEBLE” z tego 
terenu. Wyraziła również przekonanie, że „w grę” będą wchodziły środki finansowe, które 
gdyby nie było uchwały restrukturyzacyjnej, wpłynęłyby do budżetu Gminy Mosina, a tak 
będzie ona musiała wydać je na wykup tego terenu. Poinformowała przy tym, że na część 
terenów z przodu „zakładów” chce przeprowadzić Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. 
Wyraziła też przekonanie, iż teren ten jest bardzo korzystny, są hale do garażowania 
autobusów szkolnych, są warsztaty, są pomieszczenia biurowe, ale także na ten temat  
toczą się trudne rozmowy z firmą „SWARZĘDZ MEBLE”, która deklarowała w 2000 roku, 
że nie będzie inwestować w Mosinie, tak więc przyjęcie „takich rozwiązań” było ogromnym 
błędem. Stwierdziła także, że z jednej strony, bardzo cieszy się, że ma inwestora, a z drugiej 
strony łączy się z tym ogromny kłopot w uzyskaniu tego, co powinna dla nich mieć. 
Następnie powiadomiła o odzyskaniu kwoty 1.000.000.000,00 zł zadłużenia od Miasta 
Puszczykowa, która dodatkowo wpłynie do budżetu Gminy Mosina. Poinformowała przy 
tym, iż Puszczykowo jest jeszcze winne Gminie Mosina około 500.000,00 zł  i dopiero  
po spłaceniu tego długu, będzie ona rozmawiać o odsetkach, gdyż w poszczególnych etapach, 
do poszczególnych kwot te odsetki trzeba doliczyć. Powiadomiła również o realizacji 
projektu ścieżek rowerowych. Wyraziła przy tym przekonanie, że podejmowane przez nią 
działania trzymają się całości. Poinformowała też, iż porządkowane są sprawy gospodarki 
komunalnej i obecnie przy Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie odbywa się już 
dowożenie dzieci do szkół. Przez Zakład Usług Komunalnych przejmowany jest też majątek 
komunalny, gdyż do tej pory mieszkalnictwem zajmowały się: Urząd Miejski w Mosinie, 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mosina oraz Zakład Usług 
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Komunalnych w Mosinie. Obecnie „wszystko to” trafiło do Zakładu Usług Komunalnych,  
tak więc jest w jednym miejscu i obecnie inwentaryzowane są całe zasoby mieszkaniowe 
Gminy Mosina. Zapewniła przy tym, że o efektach tej inwentaryzacji, radni zostaną 
poinformowani. Wyraziła także przypuszczenie, że nie będą to dobre wiadomości mimo,  
iż w budżecie Gminy Mosina zwiększone zostały wydatki na dokapitalizowanie mieszkań 
komunalnych, gdyż nadal są one w katastrofalnym stanie. Powiadomiła również,  
że w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie utworzono nowe miejsca pracy  
do wypełniania „tych wszystkich” zadań, jakie z działalnością komunalną miasta się łączą. 
Poinformowała też o rozstrzygnięciu przetargu na kanalizację sanitarną na Pożegowie,  
na budowę chodnika przy ul. Leszczyńskiej, Targowej, odbiorze kanalizacji sanitarnej  
na drogach w centrum Mosiny, rynku i okolic. Zapowiedziała przy tym, iż obecnie będzie 
bardzo konkretnie zajmować się kontrolą dzikich przyłączy do kanalizacji burzowej, 
ponieważ taki proceder istnieje. Powiadomiła także o rozmowach na temat przejęcia budynku 
po kolejowej służbie zdrowia przy ul. Kolejowej, a także budynku stacji kolejowej  
oraz przyległego terenu w Mosinie. Poinformowała przy tym, że chce, aby te tereny były 
zagospodarowane parkingami, miejscami potrzebnymi na usługi mieszkańcom. Wyraziła 
również przekonnaie, że stacja kolejowa może być w pełni wykorzystana, gdyż obecnie nie 
ma tam żadnych urządzeń, które decydowałyby o ruchu Polskich Kolei Państwowych. 
Według jej planów pozostałaby w tym budynku tylko kasa biletowa, a sam obiekt można 
byłoby wykorzystać w celach publicznych. Nie jest to wprawdzie pewnik, ale między innymi 
myśli ona o umieszczeniu tam Straży Miejskiej, udostępnieniu pomieszczeń firmom 
ochroniarskim i być może przejściu tam mosińskiej filii Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, gdyż jest tam dogodne miejsce dostępne dla wszystkich, 
a jest to placówka Starostwa Powiatowego w Poznaniu i nie musi znajdować się w Urzędzie 
Miejskim w Mosinie, gdzie jest i tak ciasno. Natomiast budynek po służbie zdrowia Polskich 
Kolei Państwowych planuje „przerobić” na mieszkania komunalne. Powiadomiła też,  
iż prowadzi rozmowy ze spadkobiercami hal produkcyjnych po firmie „BARWA”. Nie 
zostały jednak jeszcze zakończone sprawy pomiędzy likwidatorem, a spadkobiercami, przy 
czym jest trzech spadkobierców i ten, który uzyskał największą ilość spadku, przekazał to 
władzom kościelnym. Być może i uczynił to, aby uniknąć podatku, czego można się tylko 
domyślać. Najbogatszy spadkobierca jest bowiem zobowiązany do regulowania wszystkich 
należności podatkowych. Poinformowała także, że utworzone zostały dwa dodatkowe 
oddziały przedszkolne we wsiach Pecna i Wiórek. Zapowiedziała również ogłoszenie 
konkursu na Dyrektora Gimnazjum w Daszewicach, ponieważ dotychczasowy dyrektor wyżej 
wymienionej placówki oświatowej Alicja Trybus podjęła do pracę w Kuratorium Oświaty.  
Powiadomiła też, iż służby finansowe szkół przystąpiły, bądź przystępują do samodzielnego 
redagowania budżetu, co służyć ma głębszemu identyfikowaniu się dyrektorów z budżetem 
danej placówki oświatowej i przestrzeganiu dyscypliny budżetowej. Poinformowała także,  
że będzie już finalizowany zakup komputerów dla gminnych szkół w Daszewicach  
przez firmę „Polskie Sieci Elektroenergetyczne”. Powiadomiła również o udziale  
w uroczystości wręczenia Wielkopolskiego Znaku Jakości Mariannie Rembowskiej  
za prowadzenie Restauracji „Morena”. Poinformowała też o pobycie niemieckich uczniów  
w daszewickiej szkole, projekcie rzeźby Eleganta z Mosiny i koncertach organizowanych 
przez Mosiński Ośrodek Kultury. Wyraziła przy tym przekonanie, że koncerty  
„pod gwiazdami” powinny być stałą pozycją działalności kulturalnej wyżej wymienionej 
placówki. Powiadomiła także, iż uczestniczyła w obchodach 55-lecia szkoły w Grzybnie  
i zamierza ona zaprosić tam dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Mosina z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, aby mogli zapoznać się z ofertą powyższej placówki oświatowej. 
Poinformowała również o swoim udziale w uroczystości wymarszu „ułanów poznańskich”, 
którzy powtarzali szlak bojowy nad Bzurę z roku 1939, a także o uczestnictwie  
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w uroczystościach dożynkowych w Czapurach, w pożegnaniu lata w Krośnie, w 55-leciu 
Koła Wędkarskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Mosina-Hobby. Powiadomiła też  
o projekcie uruchomienia dwóch drezyn do Osowej Góry. Jeden z entuzjastów „starego 
sprzętu” chce bowiem otworzyć taką „firmę”, która będzie zajmowała się przewozem osób  
z Puszczykówka do Osowej Góry, aby nie dopuścić do kompletnej dekapitalizacji „tych” 
urządzeń i budynku na stacji Osowa Góra. Chce on wykorzystać przy tym także budynek 
stacji kolejowej na Pożegowie. Wyraziła przy tym przekonanie, iż będzie to jeszcze jedna  
z atrakcji Gminy Mosina. Oświadczyła także, że jest bardzo zadowolona z decyzji 
podejmowanych przez Radę Miejską w Mosinie, za które chce radnym podziękować. 
Wyraziła przy tym przekonanie, że wszystko zaczyna się układać w jakąś solidną, dobrą 
całość. Obecnie porządkowana jest praca Urzędu Miejskiego w Mosinie, jego regulamin jest 
w trakcie redagowania, układane są ostatecznie referaty, samodzielne stanowiska. 
Zapowiedziała także, iż podczas następnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie będzie już, być 
może, mogła przedstawić na temat szczegóły. Wyraziła przy tym przekonanie, iż wszystko 
zaczyna się układać, tak jak sobie wszyscy chyba życzą, ponieważ „interes” Gminy Mosina 
jest dla nich zapewne najważniejszy. Oświadczyła również, że nadal podkreśla, iż nie 
interesują ją „personalne układy, gierki, rozgrywki”, jest bowiem zainteresowana realizacją 
zadań dla dobra Gminy Mosina i jej mieszkańców, jest jej podstawowym celem i po to  
starała się o stanowisko Burmistrza Gminy Mosina. Zaufano jej i z tego przede wszystkim 
będzie się wywiązywała.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy na dzień dzisiejszy firma „SWARZĘDZ 
MEBLE” wywiązuje się z bieżących zaległości.  
Burmistrz Zofia Springer odpowiedziała twierdząco. Następnie wyraziła swoje 
zaniepokojenie z powodu „ministerialnych” planów, aby odebrać gminom fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Stwierdziła przy tym, że nie jest to dobra dla Gminy Mosina 
wiadomość, ale ma ona nadzieję, iż może jeszcze Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przetrwa w tym kształcie przez przyszły rok. Są to środki finansowe, 
które pochodzą przede wszystkim z odszkodowań za nie szanowanie środowiska naturalnego, 
za wycinki drzew itp.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy Gmina Mosina wystąpiła  
do programu „SAPARD” o środki finansowe dotyczące terenów wiejskich, co można było 
uczynić do 15 września br.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że Gmina Mosina nie wystąpiła do tej pory o środki 
finansowe dotyczące terenów wiejskich do programu „SAPARD”. Obecnie są jednak 
zbierane wnioski w tej sprawie. Zwróciła przy tym uwagę, że mosińska gmina musi zapewnić  
na realizację swojego wniosku środki finansowe z własnego budżetu. Są już jednak pomysły, 
które z tych wniosków mogą „zaistnieć” w budżecie Gminy Mosina. Powiadomiła też,  
że ukazała się „Gazeta Wielkopolska”, w której znajduje się reklama mosińskiej gminy  
w języku polskim i angielskim. Zapewniła przy tym, że wszyscy radni otrzymają  
po egzemplarzu wyżej wymienionej gazety. 
Radna Dorota Domagała zapytała, co z drugim etapem budowy kanalizacji w Rogalinku, 
gdyż 2003 rok prawie mija i zbliża się zima.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż na poprzedniej sesji Rady Miejskiej miał być 
obecny przedstawiciel firmy „AQUANET”, jednak z uwagi na „poważną” ilość tematów 
jakie były przedmiotem obrad, poprosiła o przełożenie tego spotkania. Zapewniła przy tym, 
że o wszystkim radni będą mogli porozmawiać z Prezesem Zarządu firmy „AQUANET” 
Chudzińskim oraz innymi przedstawicielami wyżej wymienionej firmy, którzy zajmują się 
inwestycjami. 
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do punktu 26. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że odbycie XV sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie planowane jest na dzień 23 października br. godz. 16.00.  
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski poinformował, 
czym zajmowała się Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty  
i Spraw Socjalnych podczas swojego wspólnego posiedzenia w dniu 11 września br. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć przedstawił sprawy, jakimi zajęła się 
Komisja Rewizyjna na swoim wrześniowym posiedzeniu.   
Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Ryszard Rybicki 
powiadomił, czym Komisja Praworządności i Porządku Publicznego zajęła się podczas 
swojego spotkania w dniu 18 września br.  
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński  przedstawił 
sprawy, jakimi zajmowała się Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego na swoim 
posiedzeniu w dniu 16 września br. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski poinformował  
o sprawach, jakimi zajęła się Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa na swoich 
posiedzeniach w dniach 15 oraz 22 września br. 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Marek Klemens 
przedstawił sprawy, jakimi zajmowała się Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych na swoim 
posiedzeniu w dniu 17 września br. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Przemysław Pniewski powiadomił, czym 
Komisja Budżetu i Finansów zajmowała się na swoim posiedzeniu w dniu 18 września br. 
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Małgorzata Twardowska odczytała 
sprawozdanie z pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Mosinie za okres 
5.03 – 27.09.2003, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy Jacek Rogalka poinformował, czym zajmowała się 
Komisja  Promocji Gminy na swoim posiedzeniu w dniu 10 września br. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił o swoim udziale w szkoleniach: 
„Organizacja i obsługa pracy rady gminy” oraz „Uchwała budżetowa, procedura i treść 
budżetu”.  
Poinformował też, iż w dniu 24 września br. w Tarnowie Podgórnym, przewodniczący rad 
gmin zawiązali Konwent Przewodniczących Rad Powiatu Poznańskiego.  
Powiadomił także, że Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Żak w dniu 18 września 
2003 r. przekazał na jego ręce pismo, po czym odczytał jego treść.  
Powyższe pismo z dnia 18 września 2003 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, iż wspólnie  
z Wiceprzewodniczącymi Rady reprezentował Radę Miejską podczas różnych uroczystości  
na terenie Gminy Mosina: uroczystości dożynkowych w Gminie Komorniki, spotkaniu 
młodzieży Daszewice-Oldenburg, uroczystości dożynkowych w Daszewicach, inauguracji 
roku szkolnego Gimnazjum w Pecnej, uroczystości dożynkowych w Czapurach, sesji Rady 
Powiatu Poznańskiego, intronizacji króla kurkowego, spotkania samorządowego w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Powiadomił przy tym, iż Rada Powiatu Poznańskiego podczas 
swojej sesji w dniu 30 września br. wyraziła zgodę na zmianę granic powiatu poznańskiego  
i włączenie w granice miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej  
w Daszewicach. Następnie przekazał najważniejsze dane statystyczne dotyczące 
powiatowych szkół działających na terenie Gminy Mosina.  
Poinformował też, że otrzymał od Zastępcy Burmistrza Stanisława Dębca pismo z informacją 
o opracowaniu programu w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który będzie 
realizowany przez Komisariat Policji w Mosinie. Wyjaśnił przy tym, iż jest to drugi element 



 45

tego działania związanego z planem poprawy bezpieczeństwa, który będzie również 
przedmiotem podpisania przez Burmistrz Zofię Springer stosownego porozumienia 
dotyczącego poza wyżej wymienionym programem patroli policji drogowej realizowanych 
przez Sekcję Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Poznaniu. 
 
do punktu 26. – Zapytania i wnioski radnych.   
 Radny Jacek Rogalka powiadomił, że zostały odlane medale jako „cegiełki” 
wspierające realizację pomnika Eleganta z Mosiny, w cenie 15 zł za sztukę. Zapewnił  
przy tym, iż wszystkie szczegóły związane z powyższym przedsięwzięciem, zostaną 
przedstawione w „Merkuriuszu Mosińskim”. Następnie zwrócił się o wyjaśnienie, kiedy 
zostanie wykonane ogrzewanie i klimatyzacja sali widowiskowej Mosińskiego Ośrodka 
Kultury. Poinformował też o telefonicznych interwencjach mieszkańców w sprawie chodnika 
przy ul. Targowej, na który najeżdżają „maluchy”. Wyraził przy tym przekonanie, że projekt, 
który został wykonany jeszcze „za poprzednich władz”, należałoby skorygować, ponieważ  
jezdnia jest w tym miejscu tak przewężona, iż samochody z trudem się mijają. Jego zdaniem 
coś, co powstało trudno odwrócić. Zwrócił się także z zapytaniem, czy w momencie 
projektowania chodnika, była rozpatrywana sprawa wycięcia 45-letnich akacji, które przez 
zapewne złe obcinanie, nie są już drzewami. Dalej posadzono natomiast kilka jarzębin. 
Stwierdził, że te akacje już tak długo nie postoją, ponieważ mają one 45 lat, w związku  
z czym można byłoby zrobić tam wąski chodnik, po jednej i po drugiej stronie ul. Targowej. 
Zaproponował również wydzielenie wzdłuż chodnika miejsca na ruch rowerowy. Zapytał też, 
czy propozycja zapraszania na sesję Rady Miejskiej w Mosinie radnych Rady Powiatu 
Poznańskiego jest realizowana. Wyraził przy tym przekonanie, że wiele problemów 
poruszanych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie dotyczy „powiatu”. Następnie powiadomił  
o utrudnieniu w ruchu dla kierowców jadących do Mosiny, spowodowanego 
podporządkowaniem ul. Sobieskiego ul. Krętej w Luboniu.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że wszystkie środki finansowe przeznaczone  
na inwestycję prowadzoną w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury, zostały już 
skonsumowane. Rozwiązano także umowę z firmą, która tę inwestycję realizowała. 
Powiadomiła przy tym, iż przygotowuje szczegółowy raport. Wyraził też przekonanie, że jest 
to inwestycja ze wszech miar mało udana, ponieważ ta sala widowiskowa również nie 
zaspakaja potrzeb i nadal w Mosinie brakuje sali, do której można byłoby zaprosić większą 
ilość osób. Zapowiedziała przy tym, iż będzie się starać, aby „to” zaistniało. Odnośnie 
chodnika przy ul. Targowej stwierdziła, że nie rozumie o co tutaj chodzi, ponieważ 
projektował go nie krawiec, nie kucharka, tylko drogowiec. Wyjaśniła przy tym, iż wiadomo, 
że aby połączyć funkcję pieszą i ścieżki rowerowej, potrzebna jest szerokość 3 metrów, a tam 
występuje szerokość tylko 2,5 metra. Wyraziła także przypuszczenie, że podział tych  
2,5 m na część z  przeznaczeniem dla pieszych i część z przeznaczeniem dla rowerów, byłby 
sformalizowaniem „tego”, a „jedno i drugie” nie spełnia określonych wymagań. Stwierdziła 
przy tym, iż nie wie o co chodzi z akacją, czy ma być wycięta, czy zostawiona, ponieważ nie 
bardzo zrozumiała. Następnie zwróciła się do radnego Jacka Rogalki z prośbą o wskazanie, 
czy akacja ma  być wycięta, czy nie.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że teraz to już nie ma sensu ich wycinać, ponieważ one i tak 
prędzej, czy później uschną, gdyż to już nie są drzewa, ale konar wystający „u góry”,  
bo kiedyś były źle obcinane.  
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, iż to nie wynika ze złego prowadzenia 
drzewa, tylko drzewa te usychają ponieważ osiągnęły „swój wiek”. Stwierdziła przy tym,  
że 45-letnia akacja rzeczywiście już jest drzewem starym, należy przy tym sadzić młode 
drzewa, a stare wycinać. Wyraziła też przypuszczenie, iż na całym świecie się tak robi, tylko 
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„u nas” nad tymi starymi drzewami wszyscy „rozczulają się”. Zapowiedziała przy tym,  
że przyjrzy się „temu” drzewu. 
Radny Jacek Rogalka wyjaśnił, że chodziło mu o to, aby można było zrobić drogę rowerową 
po jednej stronie wycinając te drzewa i chodnik z drogą rowerową z drugiej strony, wtedy ten 
chodnik byłby dużo węższy po prawej stronie, jadąc od miasta.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że radni Rady Powiatu 
Poznańskiego z terenu Gminy Mosina byli zapraszani na sesje Rady Miejskiej w Mosinie 
zgodnie z prośbą radnego Jacka Rogalki. Powiadomił przy tym, iż ustalając listę gości 
wspólnie z Burmistrz Zofią Springer zapomniał o zawiadomieniu radnych Rady Powiatu 
Poznańskiego o bieżącej sesji. Wyraził też przekonanie, że na poprzednich sesjach Rady 
Miejskiej w Mosinie radni Rady Powiatu Poznańskiego bywali. Zapewnił przy tym, iż „ten” 
wniosek w sprawie drogi przekaże na piśmie jednemu z radnych Rady Powiatu Poznańskiego, 
którzy reprezentują Gminę Mosina.  
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz poinformowała, że w „Merkuriuszu Mosińskim”  
– w rubryce „kronika” przeczytała, iż w dniu 5 sierpnia br. toczyły się rozmowy z inwestorem 
zainteresowanym budową dużego marketu na terenie firmy „SWARZĘDZ MEBLE”. 
Wyraziła przy tym zaniepokojenie powyższą informacją.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, iż jest inwestor, który chce koniecznie na terenie 
Gminy Mosina wybudować duży sklep, ale nie typu Auchan, czy M1. Jest to osoba  
z najbliższych okolic, która już podobne duże sklepy „na poziomie” prowadzi w sąsiednich 
gminach. Obecnie szuka ona dla tej osoby „terenu”. Proponowała już jej budynek „Trio”,  
ale został on już sprzedany, kierowała ją również do dyrekcji „PSS-ów”, ale została przez nią 
przedłużona umowa na dłuższy okres. Stwierdziła przy tym, iż ma jeszcze jeden teren, który 
może zaoferować – naprzeciw ogródków działkowych, za przejazdem kolejowym do Osowej 
Góry, w stronę Poznania. Jeżeli chodzi o teren firmy „SWARZĘDZ MEBLE”, to chodzi  
o teren prywatny pana Litke, po prawej stronie naprzeciwko bloków. Zapewniła też, iż nie 
chodzi o żaden wielki „market”, tylko taki duży „super-sam”. 
Radny Jacek Bąkowski poinformował, że w związku z problemem dewastacji  
na ul. Targowej w Mosinie, wbrew temu, o czym było mówione na jednej z poprzednich sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie, po wybraniu numeru telefonicznego Komisariatu Policji  
w Mosinie, nie przełączyło go po pewnym czasie tam gdzie trzeba, tylko nikt się nie odzywał. 
Wyraził przy tym przekonanie, iż w dziedzinie bezpieczeństwa niewiele będzie można 
zdziałać bez stworzenia odpowiedniego szacunku dla przestrzegania prawa, zaczynając  
od samych siebie, jako obywateli, pracowników, radnych. Przypomniał też, że w „tym” 
programie poprawy bezpieczeństwa „mówi się” o konieczności współdziałania policji, szkoły, 
samorządu. W tym kontekście z trudnością wyobraża on sobie wspólną walkę z nałogami,  
na przykład z papierosami, jeśli wchodząc do pokoju nauczycielskiego widzi on tam kłęby 
dymu, wchodząc do Komisariatu Policji widzi tam kłęby dymu, jeśli w przerwie obrad Rady 
Miejskiej w Mosinie, w miejscu niedozwolonym w myśl ustawy o ochronie zdrowia, widzi on 
kłęby dymu. Jego zdaniem nie jest to problem marginalny, a z powodu palenia tytoniu 
corocznie umiera w Polsce 60 tysięcy osób. Stwierdził przy tym, iż są to ogromne koszty 
społeczne, a ponadto papierosy są także częstym nałogiem wstępnym poprzedzającym  
narkotyki. Oświadczył także, że mówi to z całą świadomością jako pedagog. Podobnie ma się 
sprawa z przyzwoleniem społecznym na inne wykroczenia i przestępstwa przeciwko zdrowiu 
i życiu. Wyraził przy tym życzenie, aby przyjęty przez Radę Miejską w Mosinie program 
dotyczący poprawy bezpieczeństwa nie był tylko „martwą literą”, w związku z czym 
należałoby stworzyć „lobby” na rzecz przestrzegania prawa.    
Radna Barbara Czaińska stwierdziła, że przy Gimnazjum w Pecnej zrobiło się w ostatnim 
czasie bardzo „niebezpiecznie”. Na drodze powiatowej biegnącej przez wieś obowiązuje 
bowiem ograniczenie prędkości do 50 km/h. Powiadomiła przy tym, że ograniczenie 
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prędkości obowiązuje od strony wjazdu do Pecnej, natomiast kiedy otwierane są zapory  
na przejeździe kolejowym, wszystkie samochody jadą ze znacznie większą prędkością. 
Natomiast przy budynku Ośrodka Zdrowia w Pecnej stoją zaparkowane samochody 
pacjentów, a przy szkole na ul. Głównej – samochody nauczycieli, przy czym nie obowiązuje 
tam zakaz wyprzedzania, podczas gdy w Nowinkach jest taki zakaz. W godzinach 
południowych panuje więc na tej drodze bardzo duży ruch i niekiedy trzeba dosyć długo 
czekać, żeby przejść na drugą stronę. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że przygotowuje projekt organizacji parkingów  
dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Pecnej i nauczycieli Gimnazjum w Pecnej pomiędzy 
cmentarzem, a budynkiem Ośrodka Zdrowia. Jest to bowiem teren Gminy Mosina, wymaga 
on prac porządkowych, konkretnego projektu, ale jej zdaniem rozwiąże to problem 
przejezdności ulicy, o której mowa. Zgodziła się przy tym z radną Barbarą Czaińską,  
że właściwe znaki drogowe powinny się tam znaleźć.   
Radna Barbara Czaińska zwróciła uwagę, iż przy niektórych szkołach umieszczony jest napis 
„szkoła”.   
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że też jej się to podoba. 
Radna Dorota Domagała zapytała o realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Mostowej i Poznańskiej, przy drodze do Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Powiadomiła 
przy tym, iż jadąc z Kórnika do Mosiny obowiązuje tu prędkość 60 km/h, a tymczasem jest 
ona przekraczana. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu 
powinna zostać zrealizowana w tym roku. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 Marian Kunaj zwrócił się o wyjaśnienie, kto jest 
odpowiedzialny za miejsca pamięci narodowej. Wyjaśnił przy tym, że chodzi mu o groby 
poległych w czasie działań wojennych w lasach Gminy Mosina, po czym wskazał ich 
dokładną lokalizację. Powiadomił też, iż w ubiegłym roku w czasie kampanii wyborczej 
odwiedził te groby. Wyraził przy tym przekonanie, że był to okres walki o „stołki” 
poprzedniej władzy, ale podejrzewa on, iż ta władza powinna była zadbać o groby jako Urząd 
Miejski w Mosinie, ale tego nie zrobiła. Stwierdził także, że od wybuchu wojny minęły tylko 
64 lata, a groby poległych przedstawiają obraz „nędzy i rozpaczy”. Poinformował również,  
iż nauczycielka Małgorzata Kaptur zobowiązała się wraz z uczniami uporządkować mogiły 
poległych, a on jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie postanowił,  
aby wymalować te wszystkie białe krawężniki. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie  
do radnego Jerzego Falbierskiego jako do przedstawiciela Lasów Państwowych, czy nie 
można byłoby ustawić przy grobach dwóch ławek, żeby ludzie mogli na nich usiąść  
i oddać się refleksji.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że nie wie, czy statutowo gmina za to odpowiada. 
Wyraziła przy tym przekonanie, iż jest to problem natury moralnej, gdyż groby położone są 
na terenie administrowanym przez Gminę Mosina i powinna ona o to zadbać. Zapowiedziała 
też, że odpowiednia „komórka” Urzędu Miejskiego w Mosinie sporządzi rejestr grobów  
i przypisze je do którejś placówki oświatowej, do jakiegoś stowarzyszenia, z którym podpisze 
porozumienie, żeby te groby zawsze przedstawiały stan taki, jakiego wszyscy oczekiwaliby.  
Radna Danuta Białas powiadomiła, że dwa lata temu, gdy przy grobach usytuowanych  
po lewej stronie jadąc do Żabinka odbywały się msze św., to patronat nad tym miejscem 
przejęła oficjalnie Jednostka Wojskowa w Babkach.  
Radny Jerzy Falbierski poinformował, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przy 
mogiłach poległych ustawić ławki, pod warunkiem uzgodnienia tego z Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Konstantynowo Wojciechem Grześkowiakiem, gdyż jest to teren Lasów 
Państwowych.  
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do punktu 27. – Zakończenie sesji. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował radnym, zaproszonym 

gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji i pożegnał, kończąc 
w ten sposób XIV sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 18.45. 
 
 
  Protokołował                    Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                         Przemysław Pniewski 

Radna nadzorująca 
prowadzenie protokołu 

 
Danuta Białas 
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