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

która odbyła się w dniu 30 grudnia 2003 r. 
w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 

gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie  
na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych – zmiana uchwały nr IV/33/02  
z dnia 30 grudnia 2002 r. (uchwała). 

7. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 (uchwała). 
8. Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 2003-2013 (uchwała). 
9. Rozpatrzenie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej: 
a) zarzut Andrzeja Chmielarza (uchwała), 
b) zarzut Beaty Fiedziuszko-Falkowskiej (uchwała), 
c) zarzut Ewy Fiedziuszko-Pruchniewskiej (uchwała), 
d) zarzut Włodzimierza Krawczyka (uchwała), 
e) zarzut Anny Pniewskiej (uchwała), 
f) zarzut Kazimiery i Wawrzyńca Trawińskich (uchwała). 

10. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2004 rok (uchwała).  

11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 18 grudnia do 29 grudnia 2003 r. 
12. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
13. Zapytania i wnioski radnych. 
14. Życzenia noworoczne. 
15. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji dokonał o godzinie 16.05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysław Pniewski, który powitał radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych 
mieszkańców Gminy Mosina.  
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad 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 17 radnych, co stanowi 85,71% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby w skład Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej weszli radni: 

1) Magdalena Wojciechowska, 
2) Marian Sobecki. 

W związku z tym, że radna Magdalena Wojciechowska oraz radny Marian Sobecki przyjęli 
propozycję kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich 
kandydatury pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 15 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” wybrała radną Magdalenę Wojciechowską oraz radnego 
Mariana Sobeckiego do pełnienia funkcji członków Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
prowadzenie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełniła radna Barbara 
Czaińska. W związku z tym, że wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na tę propozycję, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jej kandydaturę pod głosowanie.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 16 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”, wybrała radną Barbarę Czaińską do nadzorowania prowadzenia 
protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję. W związku z tym, że radni 
nie zgłosili żadnych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony porządek obrad XIX sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 6. – Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych  

w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów 
mieszkaniowych – zmiana uchwały nr IV/33/02  z dnia 30 grudnia 2002 r. 
(uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że zadaniem Rady Miejskiej 
jest ustalenie stawek na dotacje przedmiotowe na realizację zadań w formie gospodarki 
pozabudżetowej. Powiadomił przy tym, iż w dniu 22 grudnia br. wpłynął wniosek, aby ustalić 
ostateczną już stawkę dotacji przedmiotowej na utrzymanie gminnych zasobów 
mieszkaniowych na rok 2003.     
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie nr IV/33/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.  
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 – dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie  
na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2003 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie.  
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, iż uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie nr IV/33/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.  
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w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 zostało źle zredagowane. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że w momencie wejścia na salę 
dzisiejszych obrad Rady Miejskiej w Mosinie, otrzymał autopoprawkę do powyższego 
uzasadnienia. Następnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w powyższej sprawie  
w nowym brzmieniu. 
Radna Danuta Białas zwróciła się o wyjaśnienie, jak to się stało, iż 12 dni temu stawka dotacji 
przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych 
zasobów mieszkaniowych wynosić miała 10, 60 zł, a obecnie proponowana jest kwota 7,40 zł.      
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że nastąpiło tutaj pewne 
nieporozumienie, ponieważ zapotrzebowanie na utrzymanie gminnych zasobów 
mieszkaniowych zostało wyrażone w kwocie ogólnej, podczas, gdy na utrzymanie 
dodatkowych budynków, które zostały przejęte w roku 2003 przez Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie, potrzebna była mniejsza kwota. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady 
Miejskiej w Mosinie nr IV/33/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. 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 XIX/150/03  
w powyższej sprawie 16 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 7. – Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2003 (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż w związku z nadchodzącym 
końcem roku 2003 zamknięte zostaną wstępne bilanse finansów gmin. Stwierdził przy tym,  
że dodatkowe wpływy finansowe do budżetu Gminy Mosina, powodują konieczność 
uchwalenia już po raz 7 budżetu Gminy Mosina na rok 2003.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.  
W trakcie tego wystąpienia na salę obrad przybyli: radna Małgorzata Twardowska oraz radny 
Marek Klemens, tak więc odtąd w dalszym ciągu XIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało już 19 radnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radna Dorota Domagała zapytała o szczegóły dotyczące zwiększenia w dziale 700 wydatków 
związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także o szczegóły dotyczące 
zwiększenia w dziale 900 wydatków o kwotę 30.000,00 zł na opłaty za korzystanie  
ze środowiska.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, iż wydatki związane z gospodarką 
gruntami i nieruchomościami ulegają zmianie przy każdej uchwale, a zmiany te związane z są 
z wykupami i podziałami gruntów pod drogi. Natomiast w przypadku działu 900 jest to 
zwiększenie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł, co nie 
zostało przewidziane w ciągu roku 2003. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady 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 XIX/151/03  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 8. – Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 2003 - 2013 (uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zauważył, że dla prawidłowego rozwoju 

gminy, konieczne jest przyjęcie perspektywy i celów, jakie społeczność gminy chciałaby 
osiągnąć w najbliższych latach.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż w każdej gminie funkcjonują dokumenty, które są 
dokumentami kierunkowymi. Przykładem takiego dokumentu w Gminie Mosina jest 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Mosina”. Poinformowała przy tym, iż do wymienionego wyżej dokumentu opracowany jest 
uszczegółowiony plan, w którym „konkretnie” rozważana jest „konkretna” sytuacja,  
ale elementem „wyjściowym” jest zawsze „Studium...”. Powiadomiła też, iż prawie trzy lata 
temu, jej „poprzednicy” przystąpili do opracowania Strategii Rozwoju Gminy, którą jej 
zdaniem można przyrównać do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mosina”. Przypomniała także, że każdy radny około pół roku 
temu otrzymał ten dokument do szczegółowej analizy, z prośbą o przekazanie do końca 
września br. swoich uwag, wniosków, spostrzeżeń, które posłużyłyby do dalszego 
przeredagowania, czy ewentualnie „przyjrzenia się” wskazanym przez radnych problemom. 
Wyraziła przy tym swoje rozczarowanie, ponieważ wpłynęły jedynie uwagi dwóch radnych: 
radnej Haliny Labrzyckiej-Jankiewicz oraz radnego Zygmunta Niemczewskiego. Stwierdziła 
również, iż nie wie, dlaczego inni radni nie zajęli względem tego dokumentu stanowiska. 
Poinformowała też, że Strategia Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013 została opracowana 
przy szerokim udziale osób „znaczących”, w tym radnych. W celu przystąpienia  
do opracowania tej strategii, wykonana została bardzo szczegółowa diagnoza wszystkich 
obszarów środowiska, w którym żyją mieszkańcy Gminy Mosina. Do społeczeństwa zostało 
skierowanych około 3 tys. ankiet, które zamieszczono także w Internecie. Powiadomiła także, 
iż „Biuletyn Mosiński” informował o tym, że kto nie zdobył tej ankiety w Internecie,  
czy innym źródle, mógł otrzymać ją w Urzędzie Miejskim w Mosinie. W rezultacie tych 
działań wpłynęło około 70 ankiet, co stanowi bardzo małą grupę reprezentatywną, jednak 
również one posłużyły do określenia, zdiagnozowania oczekiwań, potrzeb, wysłuchania 
wszystkich uwag, dotyczących wszystkich obszarów życia mieszkańców Gminy Mosina. 
Wyraziła również przekonanie, iż Strategia Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013 jest przede 
wszystkim dokumentem kierunkowym i nie może być traktowana jako dokument 
wykonawczy. Zostały w niej określone uwarunkowania rozwoju Gminy Mosina, szczegółowo 
została omówiona infrastruktura, warunki życia mieszkańców, stopień rozwoju 
gospodarczego, oświata, wychowanie, kultura, rekreacja, zdrowie, pomoc społeczna, 
bezpieczeństwo publiczne. Poinformowała też, że na podstawie ankiet, które wpłynęły, 
zostały określone obszary budzące najwięcej zadowolenia i niezadowolenia. Wyraziła przy 
tym przekonanie, iż w tym przypadku Strategia Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013 nie jest 
odkrywcza, ponieważ w zasadzie „mówi” o tych wszystkich bolączkach, o których mówią 
radni i wiedzą o nich na co dzień. Najwięcej niezadowolenia budzi jakość dróg, transport 
publiczny, którego w zasadzie w Gminie Mosina nie ma, oprócz pewnego obszaru za Wartą,  
a także bezpieczeństwo publiczne. Stwierdziła także, iż to wszystko potwierdziło jej się  
w obserwacji. Powiadomiła także, że Strategia Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013, jak sama 
nazwa wskazuje, określiła drogę, kierunek rozwoju Gminy Mosina, który „idzie” w kierunku 
turystyki, rekreacji, agroturystyki z jednej strony i prawie takiego samego równoważnego 
rozwoju – gospodarczego. Stwierdziła również, iż Gmina Mosina w połowie jest gminą 
turystyczną, a w drugiej połowie gminą zajmująca się działalnością usługową,  
czy produkcyjną. Wyraziła przy tym przekonanie, że w tym względzie Strategia Rozwoju 
Gminy na lata 2003 – 2013 też nie jest odkrywcza, z tym, że jej autorzy to wszystko określili, 
opisali, zredagowali. Zwróciła się też z prośbą do radnych, żeby „ten” dokument, w „tym” 
kształcie zatwierdzić. Jest on bowiem potrzebny przy redagowaniu wniosków o pomoc,  
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o środki europejskie, z funduszu Wojewody Wielkopolskiego, czy z innych środków,  
gdzie również trzeba napisać, że te wnioski są zgodne z kierunkowym rozwojem Gminy 
Mosina. Poinformowała także, iż do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013 załączone 
są projekty, które mają duży stopień szczegółowości, ale nie są to projekty, z których musi 
ona korzystać. Wyraziła przy tym przekonanie, że stopień ich ogólności jest w zasadzie tak 
duży, iż w każdej chwili może się ona obojętnie którym projektem zająć. Stwierdziła, że 
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013 nie jest dokumentem, którego nie można 
uzupełniać, czy zmieniać, a jego stopień ogólności jest duży, bo taki musi być. Powiadomiła 
również, iż strategia ta została opracowana przez zespół ludzi, przy czym dominował 
„WOKISS”, który pomagał w redagowaniu strategii wielu gminom. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż nie jest to pierwsza, ani ostatnia praca tego zespołu ludzi. Stwierdziła też,  
że spośród obecnych na sali obrad, wiele osób również w tym zadaniu współuczestniczyło.  
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że zabrakło mu w Strategii Rozwoju Gminy na lata  
2003 – 2013 priorytetów inwestycyjnych „w rozbiciu” na lata, ale to jest dosyć trudne, 
ponieważ niektóre inwestycje są współrealizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, niektóre przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zwrócił też uwagę, że należałoby 
poprawić nie istniejące już nazwy instytucji, a występujące w treści tej strategii.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż poprawki takie zostały już dokonane, ale nie uważała 
ona za celowe, aby po ich dokonaniu jeszcze raz ten obszerny dokument powielać dla 
radnych. Wyraziła przy tym przekonanie, że wiadomo, iż nazwy instytucji zmieniają się,  
a „te” poprawki zostały dokonane i są to uwagi „kosmetyczne”. 
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, że głosowanie to potwierdzi, iż radni  
„to kupują”, przy czym tak jak sama Burmistrz Zofia Springer powiedziała, jest to „taki 
ogólny” program i tutaj trudno oczekiwać od radnych jakiejś dociekliwości. Wyraził też 
przypuszczenie, że radni nie wiedzą, jak będzie w Unii Europejskiej. Stwierdził także, że jest 
to wielka niewiadoma, a tych niewiadomych jest bardzo dużo, przy czym ogólny program 
radnym w niczym nie przeszkadza. Wyraził przy tym przypuszczenie, iż „tym” 
rozczarowaniem Burmistrz Zofia Springer robi radnym „jakąś” przykrość, bo nie do końca 
jest tak, że radni nie interesują się.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że ważnym dokumentem będzie też 
Wieloletni Plan Inwestycyjny, nad którym pierwsze prace Komisji Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego zostały już podjęte. Nakreśli on bowiem tę perspektywę realizacyjną, o której 
częściowo wspominał radny Jacek Rogalka. Wyraził przy tym nadzieję, że w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy uda się na tyle wyżej wymieniony dokument dopracować,  
iż będzie on mógł być przedmiotem obrad całej Rady Miejskiej w Mosinie.  
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że Strategia Rozwoju Gminy na lata  
2003 – 2013 jest dobrym dokumentem. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że nie satysfakcjonują go zapisy o układzie 
komunikacyjnym, które są zawarte w tej strategii. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że są to szczegóły. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski oświadczył, iż podtrzymuje to wszystko,  
co mówiła Burmistrz Zofia Springer o randze dzisiejszej decyzji. Wyraził przy tym 
przekonanie, że o układach komunikacyjnych, które są bardzo ważne, można również mówić 
z punktu widzenia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2003 – 2013, dalszego rozwoju Gminy 
Mosina. Stwierdził też, że problem układu komunikacyjnego będzie jeszcze nieraz 
dyskutowany. Natomiast jednym z celów tej strategii jest rozwój społeczno-gospodarczy,  
w zakresie którego musi znaleźć się układ komunikacyjny. Zapewnił przy tym, że „takie” 
rozmowy już trwają.  
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W trakcie trwania tego punktu porządku obrad na salę sesyjną przybył radny Stanisław Barć, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu XIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już  
20 radnych. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „STRATEGII 
ROZWOJU GMINY NA LATA 2003 - 2013” . W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XIX/152/03 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Rozpatrzenie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko 
 w rejonie ulicy Wiejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż ład przestrzenny  
i działania na jego rzecz w skali wioski, gminy, powiatu, to ważne zadanie dla samorządu. 
Poinformował przy tym, że Rada Miejska w Mosinie od roku 1990 zaakceptowała 
kilkadziesiąt najróżniejszych planów, z czego kilka planów obejmowało większą 
powierzchnię i wykonanych zostało na wniosek szerszej grupy mieszkańców. Powiadomił 
też, iż w lutym 1999 r., dziewięciu właścicieli gruntów ze wsi Krosinko przedłożyło 
Zarządowi Miejskiemu w Mosinie propozycję opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego porządkującego ład przestrzenny we wsi Krosinko,  
w części pomiędzy ul. Wiejską, a rzeczką Samicą. Prace nad tą propozycją trwały bardzo 
długo, a obecnie zainteresowanym został przedłożony projekt wstępny, przy czym 6 z nich 
złożyło do przedłożonej propozycji swoje uwagi, które zostały zakwalifikowane przez 
Burmistrz Zofię Springer jako zarzuty do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski wyraził przekonanie, iż po raz kolejny w sposób 
prawidłowy Rada Miejska w Mosinie może zrealizować swój ustawowy obowiązek 
dotyczący ładu przestrzennego. Stwierdził przy tym, że tylko w pewnym kompleksie 
większego terenu, można wpływać na ład przestrzenny. Gmina Mosina ma nie najlepsze 
doświadczenia w „tych” przejściowych podziałach, które prowadzą do zachwiania równowagi 
niezależnie od tego, że „do późniejszej realizacji wszystkich ustaw związanych  
z nieruchomościami, wykupem dróg, ciągle potem pozostaje jakby w tyle”. Poinformował też, 
że mosińska gmina próbuje „dogadywać się na kawałkach” i rozwiązywać problemy z lat 
minionych, które nie zostały rozwiązane kompleksowym planem, nie udało się wypracować 
warunków na renty planistyczne, opłaty adiacenckie. Wyraził przy tym przekonanie,  
iż „takie” rozwiązania powinny być popierane, ponieważ „zamykają” one pewne oczekiwania 
tych społeczności, które tam funkcjonują. Stwierdził także, iż opracowany plan 
przeanalizowany został szczegółowo i Rada Miejska wyczerpała swoje pytania uzyskując 
wyjaśnienia Zastępcy Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
Mirosławy Jungermann oraz Kierownika wyżej wymienionego referatu Sławomira 
Ambrożewicza. Następnie złożył w imieniu Burmistrz Zofii Springer wniosek o przyjęcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  
we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. Wyraził przy tym przekonanie, że jest to dobrze 
przygotowana uchwała, a prace nad projektem tego planu trwały dość długo, choć gmina nie 
powinna zbyt długo tego typu spraw realizować.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, iż uchwała w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej będzie przedmiotem obrad następnej sesji Rady Miejskiej, 
natomiast obecnie radni zajmują się odrzuceniem zarzutów do wyżej wymienionego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wyraziła 
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przypuszczenie, że wniosek Zastępcy Burmistrza Bogdana Robakowskiego jest trochę 
przedwczesny, nie dotyczący dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, iż on tylko apelował do radnych  
o rozpatrzenie „całości” sprawy.     
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż Rada Miejska w Mosinie ma  
obecnie do rozpatrzenia 6 projektów uchwał dotyczących zarzutów do projektu uchwały  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
 

a) zarzut Andrzeja Chmielarza (uchwała), 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Mirosława 

Jungermann przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
zarzutu wniesionego przez Andrzeja Chmielarza do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karlinski 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu  
16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu 
wniesionego przez Andrzeja Chmielarza do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
iż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. nie 
zaopiniowała projektu uchwały w powyższej sprawie, gdyż podczas głosowania 5 członków 
wyżej wymienionej komisji stałej wstrzymało się od głosu, a radny Przemysław Pniewski  
w ogóle nie wziął w nim udziału. 
W trakcie trwania tego punktu porządku obrad na salę sesyjną przybył radny Krzysztof 
Rembowiski, tak więc odtąd w dalszym ciągu XIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało 
udział już 21 radnych. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu 
wniesionego przez Andrzeja Chmielarza do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIX/153/03 w powyższej 
sprawie 13 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”. Radny Przemysław Pniewski 
nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) zarzut Beaty Fiedziuszko-Falkowskiej (uchwała), 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Mirosława 

Jungermann przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
zarzutu wniesionego przez Beatę Fiedziuszko-Falkowską do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karlinski 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Beatę 
Fiedziuszko-Falkowską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
iż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa również pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu 
wniesionego przez Beatę Fiedziuszko-Falkowską do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIX/154/03 w powyższej sprawie 16 głosami „za”, przy 4 głosach 
„wstrzymujących się”. Radny Przemysław Pniewski nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) zarzut Ewy Fiedziuszko-Pruchniewskiej (uchwała), 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Mirosława 

Jungermann przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
zarzutu wniesionego przez Ewę Fiedziuszko-Pruchniewską do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karlinski 
poinformował, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Ewę 
Fiedziuszko-Pruchniewską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
iż członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady na swoim posiedzeniu w dniu  
15 grudnia br. postanowili wyrazić swoją opinię na temat projektu uchwały w powyższej 
sprawie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, po zapoznaniu się ze wszystkimi 
szczegółami związanymi z powyższą sprawą.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu 
wniesionego przez Ewę Fiedziuszko-Pruchniewską do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIX/155/03 w powyższej sprawie 17 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. Radny Przemysław Pniewski nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) zarzut Włodzimierza Krawczyka (uchwała), 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Mirosława 

Jungermann przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
zarzutu wniesionego przez Włodzimierza Krawczyka do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Antoni Karlinski poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Włodzimierza Krawczyka  
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
iż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu 
wniesionego przez Włodzimierza Krawczyka do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko  
w rejonie ulicy Wiejskiej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XIX/156/03 w powyższej sprawie 17 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. Radny Przemysław Pniewski nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

e) zarzut Anny Pniewskiej (uchwała), 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Mirosława 

Jungermann przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
zarzutu wniesionego przez Annę Pniewską do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Antoni Karlinski poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Annę Pniewską do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  
we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
iż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski odczytał fragment „STRATEGII ROZWOJU 
GMINY NA LATA 2003 - 2013” o następującej treści:„Przy opracowaniu nowych planów 
należy zwracać uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji w klasyfikowaniu gruntów. 
Plan winien uwzględniać: do niezbędnego minimum ograniczyć łączenie funkcji 
mieszkaniowej z usługami i eliminować łączenia mieszkaniówki z jakąkolwiek działalnością 
gospodarczą”. 
Radny Zygmunt Niemczewski stwierdził, że nie prosiłby o głos, gdyby rok temu  
pan Chmielarz nie kupił działki od pani Pniewskiej. Poprosił przy tym o sprostowanie i z góry 
przeprosił, jeśli nastąpi przejęzyczenie, czy zakłamanie. Poinformował też, że rok temu odbył 
rozmowę z panem Chmielarzem, podczas której udzielił mu informacji, iż Przemysław 
Pniewski jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie. 
Powiadomił także o przekazanej przez swojego rozmówcę informacji, iż 4 lata temu 
Przemysław Pniewski odwiedził państwa Chmielarzy na ul. Kasztanowej, zwiedził zakład,  
a potem podczas rewizyty na działce, miał powiedzieć, że do tej stodółki, będzie pan 
Chmielarz mógł sobie dobudować zakład oraz, iż dzięki swojemu stanowisku w Radzie 
Miejskiej w Mosinie, na pewno pomoże w przekwalifikowaniu tego gruntu rolnego.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, że nie podejmował takich 
zobowiązań, a państwo Chmielarz przed zakupem działki od jego małżonki, zostali 
poproszeni o sprawdzenie obowiązującego do dnia dzisiejszego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. Poinformował przy tym, iż plany, które  
obecnie są rozpatrywane, w ogóle jeszcze wówczas „jako takie” nie istniały, w związku  
z czym tego typu zobowiązań nie mógł on podejmować.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego 
przez Annę Pniewską do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIX/157/03 w powyższej sprawie  
11 głosami „za”, przy 9 głosach „wstrzymujących się”. Radny Przemysław Pniewski nie 
wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

f) zarzut Kazimiery i Wawrzyńca Trawińskich (uchwała). 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Mirosława 

Jungermann przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
zarzutu wniesionego przez Kazimierę i Wawrzyńca małżonków Trawińskich do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  
we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karlinski powiadomił, 
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Kazimierę i Wawrzyńca 
małżonków Trawińskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. 
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 uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odrzucenia zarzutu 
wniesionego przez Kazimierę i Wawrzyńca małżonków Trawińskich do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  
we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XIX/158/03 w powyższej sprawie 16 głosami „za”, przy 4 głosach 
„wstrzymujących się”. Radny Przemysław Pniewski nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na 2004 rok (uchwała). 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawił szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2004.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż Komisja Budżetu i Finansów  
na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia br., pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w powyższej sprawie. 
Radna Danuta Białas zapytała, czy wszyscy radni mogliby otrzymać opisowy załącznik  
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował,  
że w dniu wczorajszym na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przygotował taki 
załącznik. Powiadomił przy tym, iż ten załącznik nie jest wymogiem ustawowym i został 
opracowany tylko do wiadomości wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. Poinformował też, że załącznik jest on do wglądu w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, u Burmistrz Zofii Springer. Zwrócił przy tym uwagę,  
iż Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym 
budżetu gminy i rządzi się prawami budżetu gminy, w związku z czym załącznik do „tej” 
uchwały, zgodnie z „tymi” wymogami, musi być prowadzony zgodnie z paragrafami  
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i rozdziałami budżetu, a tam występują jedynie dwa rozdziały – zakup usług. Stwierdził także, 
że ten załącznik opisowy nie może być składnikiem uchwały i ze względu na brak czasu nie 
został przedstawiony wszystkim komisjom stałym Rady Miejskiej w Mosinie, ale może on go 
w każdej chwili przeczytać. Zapewnił przy tym, że dotyczy on „normalnych” wydatków, 
zakupów na zadania, które od lat realizuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy pozostałych  
14 radnych mogłoby otrzymać taki załącznik opisowy.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiedział 
twierdząco. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 2004. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XIX/159/03  
w powyższej sprawie 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 18 grudnia do 29 grudnia 2003 r. 
 Burmistrz Zofia Springer  powiadomiła, że pracę jej oraz jej zastępców w okresie  
po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie zdominowały funkcje reprezentacyjne,  
gdyż w tym czasie organizowanych było bardzo dużo spotkań wigilijnych, opłatkowych. 
Wyraziła też przekonanie, iż piękną uroczystością zorganizowaną przez Mosiński Ośrodek 
Kultury był koncert kolęd w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Mosinie, w którym 
wystąpiły chóry z: Czempinia, Mosiny, Kórnika oraz zespół „Tequilla Band”, a także 
Magdalena Wojciechowska jako solistka. Stwierdziła przy tym, że wyżej wymieniony koncert 
był bardzo udany, w związku z czym prawdopodobnie na stałe wejdzie do kalendarza imprez 
grudniowych. Poinformowała także o wizycie Zastępcy Burmistrza Bogdana Robakowskiego 
w siedzibie zarządu firmy „INTERCELL” w Warszawie. Powiadomiła przy tym  
o przedłużeniu u notariusza umowy przedwstępnej do 31 stycznia 2004 r.,  gdyż  nie została 
dokonana sprzedaż terenu do końca grudnia br. Zapewniła, iż nie jest to żadnym błędem,  
a spowodowane zostało brakiem pozytywnie zaopiniowanego wniosku odpowiedniego 
ministerstwa, gdyż firmy z kapitałem zagranicznym na kupno terenu na terenie Polski muszą 
mieć zgodę ministra. Z uwagi na to opóźnienie sprzedaż „tych” 5 ha zostanie dokonana  
do końca stycznia 2004 r. Poinformowała również, iż w tych dniach miało miejsce bardzo 
„owocne” spotkanie Zastępcy Burmistrza Stanisława Dębca z Komendantem Wojewódzkim 
oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące dalszego 
funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mosinie. Meritum tego spotkania 
stanowiła kwestia poprawy warunków w mosińskiej strażnicy poprzez rozbudowę  
i modernizację obiektu. Toczą się bardzo obiecujące rozmowy, a ich ukonkretnienie nastąpi  
w pierwszym kwartale przyszłego roku.  
 
do punktu 12. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.  
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że XX sesję Rady Miejskiej 
w Mosinie zaplanował na 29 stycznia 2004 r., na godz. 16.00. Zwrócił też uwagę,  
iż wraz z projektem budżetu Gminy Mosina na rok 2004, radni otrzymali program prac Rady 
Miejskiej w Mosinie nad tym dokumentem. Stwierdził także, że podczas XVIII sesji Rady 
Miejskiej rozpoczęła się dyskusja na temat diet dla radnych Gminy Mosina, są jednak różne 
zdania na ten temat. W związku z tym poprosi on wszystkich radnych o odpowiedź na krótką 
ankietę, jakiego rodzaju zmiany radni zechcą zaproponować, jeżeli chodzi o sprawy związane 
z dietami, sposobem ich wypłacania. Oświadczył przy tym, że postara się wspólnie ze swoimi 
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zastępcami taką ankietę przygotować w ten sposób, aby radni mogli ją otrzymać  
na poszczególnych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. Zwrócił się 
również z prośbą o zwrot ankiet w miarę możliwości w terminie do 15 stycznia 2004 r.  
do Biura Rady Miejskiej. Wówczas bowiem będzie on mógł przygotować pewne wnioski 
zbiorowe w tej sprawie, starając się uczynić zadość woli większości radnych. 
Radny Marian Sobecki zaproponował, aby ankieta ta zawierała wcześniejszą propozycję 
radnego Jacka Rogalki dotyczącą sposobu określenia wysokości diet, gdyż jej przyjęcie 
spowodowałoby raz na zawsze ukrócenie wszelkiego rodzaju przekładania, czy zmian. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, że wszystkie opcje zgłoszone przez 
radnych zostaną w powyższej ankiecie uwzględnione, przy czym będzie w niej jeszcze 
rubryka dotycząca innych propozycji w tym zakresie, tak więc każdy radny będzie miał 
możliwość wypowiedzenia się. Chodzi tylko o to, aby zebrać poglądy radnych na „te tematy” 
i ewentualnie w „tym” kierunku starać się przygotować stosowne uchwały, czy propozycje. 
Poinformował też, że stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Szpitala  
w Puszczykowie, Szpitala w Ludwikowie i podstawowej opieki medycznej, przyjęte na XVIII 
sesji w dniu 18 grudnia 2003 r., zostało przekazane Ministerstwu Zdrowia, Wojewodzie 
Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Staroście Poznańskiemu, 
Dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącemu Rady 
Powiatu Poznańskiego, dyrektorom wyżej wymienionych szpitali i lekarzom rodzinnym  
z terenu Gminy Mosina. Powiadomił przy tym, iż do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynęło 
podziękowanie od Przychodni Zdrowia „Vis Medica” za zainteresowanie się sprawą 
zabezpieczenia odpowiedniego poziomu świadczeń leczniczych na rzecz mieszkańców 
Gminy Mosina. Poinformował także, że Szpital w Puszczykowie podpisał kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia i będzie funkcjonował w roku 2004 bez usług 
ginekologicznych oraz z ograniczonymi usługami w dziedzinie neurologii i laryngologii. 
Powiadomił również, że stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie usprawnienia 
komunikacji kolejowej na trasie Poznań-Mosina, przyjęte na XVIII sesji w dniu 18 grudnia 
2003 r., przekazane zostało Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego, Staroście Poznańskiemu, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego i Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego oraz przedstawicielom 
spółki PKP „Przewozy Regionalne”, którzy zwrócili się z prośbą o spotkanie celem 
uszczegółowienia zgłaszanych propozycji. Poinformował też, iż reprezentował Radę Miejską 
w Mosinie na sesji Rady Powiatu Poznańskiego, wigilii Stowarzyszenia Pomocy 
Potrzebującym im. Św. Antoniego, spotkaniu opłatkowym w Krośnie, Dymaczewie Nowym  
i Krosinku, jak również, na zaproszenie Burmistrz Zofii Springer, w wigilijnym spotkaniu 
pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym dla osób 
samotnych w dniu 24 grudnia br., które odbyło się na terenie stołówki Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Mosinie. Wyraziła przy tym przekonanie, iż brakuje sali spotkań, na której mogłyby 
odbywać się takie kontakty społeczne. Wyraziła też przekonanie, iż w tym dniu osoby 
samotne przychodzą na taką wigilię nie ze względu na poczęstunek, tylko na „bycie” z kimś. 
Są to z reguły emeryci, renciści jeszcze aktywni, którzy wiele mogliby jeszcze dla środowiska 
zrobić. Poinformowała także o zamiarze powołania domu pobytu dziennego dla ludzi 
samotnych, starszych, który byłby miejscem spotkań, kontaktów społecznych. Stwierdziła 
przy tym, że pilnym zadaniem byłyby już jakieś prace projektowe, żeby jak najszybciej 
powstał dom pobytu dziennego właśnie dla takich ludzi.  
 
do punktu 13. – Zapytania i wnioski radnych.    
 Radny Jacek Rogalka zapytał aktualną sytuację budynku po byłym „Polsporcie”. 
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Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że nie została określona własność wyżej 
wymienionego budynku, przy czym toczą się jeszcze sprawy sądowe.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy podobna sytuacja ma miejsce odnośnie 
terenów po „Barwie”. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż tereny po „Barwie” znajdują się w posiadaniu  
3 właścicieli, jednym z nich jest Kuria. Zapewniła przy tym, że będzie starała się doprowadzić 
do zabezpieczenia przedmiotowej nieruchomości.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się o wyjaśnienie, czy klub „Działkowiec”, działający  
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie, nie mógłby pełnić roli domu pobytu dziennego.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, iż jest to pomysł. Wyraziła przy tym przekonanie,  
iż obiekt ten nie spełniłby jednak wszystkich oczekiwań odnośnie zadań, jakie wiązane są  
z takim miejscem, ponieważ oprócz sali spotkań, gdzie ludzie mogliby przyjść, wypić 
herbatę, czymś się zająć, powinny jej zdaniem też być jakieś małe pomieszczenia, w których 
odbywałyby się warsztaty terapii zajęciowej, jakieś sale rehabilitacyjne, a w godzinach 
popołudniowych także młodzież mogłaby z tych pomieszczeń korzystać.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, co w kwestii „Barwy”, ponieważ obiekt ten 
wręcz straszy powybijanymi szybami. Zapytał też, czy w tej kwestii są już jakieś wyjaśnienia, 
uzgodnienia, do kogo ewentualnie należy się zwrócić o zabezpieczenie i zagospodarowanie 
tego terenu.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, iż obowiązkiem właścicieli tego obiektu jest jego 
zabezpieczenie. Poinformowała przy tym, że wyżej wymienieni właściciele nie płacą również  
podatków lokalnych. Wyraziła przy tym przekonanie, iż plany tych właścicieli są bardzo 
ambitne, myślą że mają skarby, a tymczasem „to” jest tyle warte, za ile ktoś będzie chciał „to” 
nabyć. Powiadomiła też, że chciała ona z tego terenu skorzystać, ponieważ można tam 
rozwiązać problem komunikacji targowiska. Wyraziła przy tym przypuszczenie, iż teren ten 
rozwiązałby wiele problemów. Obecnie jednak właściciele powyższego terenu nie są otwarci 
na jakiekolwiek rozmowy, a ich oczekiwania są niewspółmierne do wartości tej 
nieruchomości. Poinformowała także, iż obecnie będą oni przymuszani do zabezpieczenia 
terenu, a jeżeli tego nie zrobią, zostaną „obciążani”. 
Radny Stanisław Barć zapytał, czy właściciele terenu po „Barwie” przejęli już te obiekty 
formalnie, żeby można ich „obciążać”. 
Burmistrz Zofia Springer odpowiedziała twierdząco. Powiadomiła przy tym, iż wspomniani 
wyżej właściciele „oddani zostali do sądu”. Zapewniła też, że wszystkie „te” ruchy,  
do których Gmina Mosina jest ustawą zobowiązana, są wykonywane. 
Radny Jacek Bąkowski stwierdził, że nie wyobraża sobie pozostawienia starego zadaszenia 
straganów po modernizacji nawierzchni targowiska. Wyraził przy tym przekonanie, iż byłaby 
to jakaś sprzeczność wizualna z „tym” nowym „brukiem”. W związku z tym zwrócił się  
o wyjaśnienie, czy jest rozważane wykonanie nowego zadaszenia.  
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, że ma świadomość, iż musi to zrobić, ponieważ jak 
wygląda targowisko, to każdy widzi. Zapewniła przy tym, że zostanie wykonany projekt 
dotyczący funkcjonowania całego targowiska. Zacząć trzeba jednak od układu 
komunikacyjnego. Wyraziła też przypuszczenie, że źle się stało, iż od strony „Barwy” 
powstały „te” pawilony, zresztą bardzo ładne, gdyż całe targowisko podzielone jest drogą,  
a tymczasem część usługowo-handlowa powinna stanowić jedność. Poinformowała także,  
iż są wstępne przymiarki, aby być może cały parking „osadzić” na tyłach tychże pawilonów. 
Powiadomiła również, że obecnie jest ona na etapie zlecania projektu, a realizować będzie to 
etapami, gdyż od razu nie uda się tego wszystkiego „pokonać”. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż jest to ogromny wysiłek finansowy, a jaki ma Gmina Mosina budżet, to radni 
sami wiedzą i ona nie chce tego powtarzać. Zwróciła też uwagę, że dochód w wyżej 
wymienionym budżecie pochodzący tylko z opłat - opłaty targowiskowej i targowej, to około 
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200.000,00 zł. Zapewniła przy tym, iż kwota ta na pewno zostanie przeznaczona  
na modernizację targowiska, tak jak radni chcieli, ale to jest zaledwie 20% potrzebnych 
środków finansowych. Inwestycję tę będzie ona realizowała etapami, a zacznie od układu 
komunikacyjnego i nawierzchni, która jest najbardziej niebezpieczna. Oświadczyła także,  
iż będzie myśleć o zadaszeniu, ma pomysły jak to „pokonać”, ale bez „obciążenia” 
finansowego, nie da się tego zrealizować.  
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz zwróciła się o wyjaśnienie, na jakim etapie jest 
realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu między 
tyłami ogrodów ul. Reymonta a Szosą Poznańską, gdzie przewidzianych jest około  
30 działek. Poinformowała przy tym, że w szczegółowym opracowaniu, jakie otrzymali radni 
od Kierownik Referatu Oświaty Marii Chodorowskiej, znajdują się wyliczenia demograficzne 
uczniów, będących w przyszłości mieszkańcami tych działek, którzy będą chodzili do Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Mosinie.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, iż temat tego planu zostanie 
rozpatrzony przy okazji realizacji zasadniczej koncepcji układu komunikacyjnego mosińskiej 
starówki, na którą na razie brak środków.  
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, iż hipotetyczna liczba ludzi, którzy „tam” 
zamieszkają, w zasadzie nie wpływa na nic, ponieważ najgorsza sytuacja demograficzna jest 
w Rogalinku i w okolicach Krosna. Stwierdziła przy tym, że liczba dzieci wiążąca się 
przyszłościowo z nową zabudową, nie będzie miała istotnego wpływu na warunki nauczania 
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie. Powiadomiła też, iż mówiąc o „starówce”, należy 
rozumieć ją jako teren do krzyża przy Szkole Podstawowej Nr 1, w stronę toru kolejowego, 
ul. Sowiniecką, Kolejową, Śremską, Rondo Budzyń i w zasadzie, poruszając się w kierunku 
„Moreny” park oraz teren wzdłuż ul. Pożegowskiej. Poinformowała także,  
że od stycznia br. konserwator zabytków określi, które budynki na terenie „starówki” i całego 
miasta powinny zostać wpisane na listę zabytków. Powiadomiła przy tym, iż myśli tu ona 
również o budynkach młodszych niż liczące więcej niż 100 lat, jeżeli są interesujące. Takiego 
bowiem wykazu Mosina nie ma. Wyraziła również przekonanie, iż jest to „też” ważna rzecz, 
żeby te budynki zaistniały jako zabytki, ponieważ wiąże się to z możliwością pozyskania 
funduszy na ich renowację. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, czy planowane są obchody rocznicy 
wyzwolenia Mosiny, która przypada w dniu 25 stycznia 2004 r.  
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że rozpatrując rocznice różnych wydarzeń, których 
obchody miałby organizować Urząd Miejski w Mosinie, zapadła decyzja, aby były to daty:  
3 maja, 20 października i 11 listopada. Faktem jest, że data 25 stycznia 1945 r. jest ważna  
i znacząca dla mieszkańców Gminy Mosina. Oświadczyła przy tym, że nie ma ona obecnie 
zdania, czy Urząd Miejski w Mosinie powinien zająć się organizacją obchodów tej rocznicy. 
Być może mieszkańcy ul. 25 Stycznia sami mają pomysł na obchody tego wydarzenia,  
a w takiej sytuacji uzyskają oni pomoc Urzędu Miejskiego w Mosinie. Nie byłaby ona jednak 
za jakimiś wielkimi obchodami rocznicy wyzwolenia Mosiny, ale jakiś tego rodzaju akcent 
powinien mieć miejsce. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zwrócił uwagę, że w roku 2005 przypadnie 
znacząca, gdyż 60-ta rocznica wyzwolenia Mosiny i wówczas okolicznościowo organizacją 
obchodów tego wydarzenia mógłby się zająć Urząd Miejski w Mosinie.  
Redaktor naczelny „Merkuriusza Mosińskiego” Bronisław Nowak powiadomił, że planuje  
z okazji rocznicy 25 stycznia 1945 r. przedstawić ul. 25 Stycznia w Mosinie. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 Marian Kunaj poinformował, iż wyjeżdżając z Sowińca 
w kierunku Krajkowa, stoi przy drodze drzewo nazwane przez niego „łapiduchem”. Drzewo 
to stoi na samym zakręcie, jest to stary kasztanowiec, przy czym w roku ubiegłym było ono 
przyczyną dwóch śmiertelnych wypadków drogowych, w tym roku – jednego. Zwrócił się 
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przy tym o wyjaśnienie, czy nie można tego drzewa usunąć. Wyraził też przekonanie,  
że droga ta jest nieprawidłowo wyprofilowana.  
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec powiadomił, iż jest to droga powiatowa. Zapewnił też, 
że obydwa drzewa, także i topola, która była przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń, zostaną 
usunięte. Poinformował przy tym, że sprawę pilotuje Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a odpowiednie wnioski zostały już wysłane. Jeżeli 
Gmina Mosina nie otrzyma pozytywnej opinii, to pójdzie w jakimś innym kierunku,  
żeby zmusić Powiat Poznański do tego, aby ten niebezpieczny odcinek drogi doprowadzić  
do stanu bezpieczeństwa.  
Radny Jacek Rogalka poinformował, że on już składał wnioski w tej sprawie.  
Radny Jerzy Falbierski wyraził przekonanie, że ślizga nawierzchnia na wspomnianym wyżej 
odcinku drogi spowodowana jest działalnością firmy „AQUANET”. Wyraził też zdziwienie, 
iż nie zobowiązuje się powyższej firmy do posypywania tej drogi, skoro powstaje tam 
„lodowisko”. Powiadomił przy tym, iż w ostatnim czasie jeździł on po tej drodze bardzo 
często w padającym deszczu i wówczas tworzyło się zjawisko „zamrozu”. Stwierdził także, 
że na terenie Powiatu Śremskiego drogi były „posypane”, a jak wjeżdżał na teren Powiatu 
Poznańskiego, to drogi powiatowe rozpoczynały się lodem. Jego zdaniem najpierw 
należałoby się zająć jakością drogi, a później wycinaniem drzew, gdyż to jest główna 
przyczyna wypadków, które tam miały miejsce.  
Radna Maria Krause podziękowała Burmistrz Zofii Springer za doprowadzenie do realizacji 
sygnalizacji świetlnej w Rogalinku, gdyż była ona tam bardzo potrzebna. Poinformowała przy 
tym, że ona osobiście w tej sprawie interweniowała od 1994 r. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że również cieszy się z tego, iż to zadanie udało się 
zrealizować. 
Radny Jacek Bąkowski stwierdził, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim  
od użytkownika drogi. Prędkość bezpieczna jest taką prędkością, która jest dostosowana  
do warunków panujących na jezdni. Jeżeli jest na niej oblodzenie, to należy jechać  
z prędkością 20 km/h, a nie z prędkością 60-70 km/h. I w tym należy upatrywać danego 
wypadku. Zdarzają się wprawdzie wyjątkowo nieszczęśliwe zdarzenia, ale jeżeli stawia się 
sprawę w ten sposób, że drzewo odbiera życie, to należy też zwrócić uwagę na to, ile ono tego 
życia daje ze względu na „produkowany” przez nie tlen. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że nie może się zgodzić z radnym Jackiem Bąkowskim. 
Powiadomił też, że drodze do Krajkowa jest akurat ta „nieszczęsna” rura, która rzeczywiście 
doprowadza do tego, iż ta droga jest taka ślizga, że połowę samochodów „rzuca” w tym 
miejscu na pobocze.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że Powiat Poznański jest wbrew pozorom powiatem 
biednym i należy do powiatów, które bardzo mało świadczą, jeśli chodzi o utrzymanie dróg 
powiatowych. Oświadczyła też, iż będzie ona w tym roku zmierzała do podpisania 
porozumienia między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim, jak również z Województwem 
Wielkopolskim, dotyczącym utrzymania dróg na terenie Gminy Mosina i wojewódzkich  
i powiatowych, aby te jednostki samorządu terytorialnego określiły, ile środków finansowych 
przeznaczają na te drogi. Wiadomo jej, że na pewno Gmina Mosina będzie musiała coś  
do tego dołożyć, ale będzie wiedziała „na czym stoi i na co może liczyć”. Wyraziła przy tym 
przekonanie, że nikt się nie pyta czyja to jest droga, tylko stwierdza, iż w Mosinie drogi są 
śliskie i niezadbane. Poinformowała także, że chciała ona te obowiązki w utrzymaniu dróg 
wojewódzkich i powiatowych przejąć na siebie, przy czym Dyrektor Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie też się do tego „przymierza”, ale sytuacja musi być jasna  
- „ile za to”, w związku z czym będzie ona próbowała takie porozumienia z tymi jednostkami 
samorządowymi zawierać. 
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Radna Barbara Czaińska podziękowała za spowodowanie ustawienia znaków informacyjnych 
na terenie wsi Pecna. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że w ramach środków finansowych  
na ujęcie wody została przez Urząd Miejski w Mosinie wprowadzona potrzeba odnowienia 
drogi prowadzącej do Krajkowa. Jednak przy negocjacjach i rozprawie wodno-prawnej  
w Powiecie Poznańskim Burmistrz Zofia Springer została jakby zaskoczona daleko idącą 
negacją, że środki finansowe na ujęcie wody nie mogą być wykorzystywane na drogi,  
gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie tego rozliczenia. W związku z tym trzeba było  
z tego zrezygnować. Zwrócił się też do Rady Miejskiej w Mosinie z prośbą,  
aby w problematyce powiatowej angażować radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu 
Gminy Mosina. Wyraził przy tym przekonanie, że radni ci powinni wspierać działania Gminy 
Mosina w kierunku poprawy stanu dróg powiatowych na terenie mosińskiej gminy. Wyraził 
także przekonanie, że nigdy nie wsparli oni Burmistrza Gminy Mosina w tym działaniu  
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Stwierdził również, że tylko Burmistrz Zofia Springer 
i Rada Miejska w Mosinie z trudem uzyskują środki finansowe na oświetlenie,  
na budowę kanalizacji w Daszewicach, ale to są „wyrwane” środki i ich nie starcza  
na wszystko. 
Radna Dorota Domagała zwróciła uwagę, że przy drogach stoją przystanki autobusowe,  
które też nieraz szpecą, gdyż bywają pomalowane przez młodzież sprayami. Przykładem tego 
jest przystanek autobusowy w Rogalinku i w Rogalinie naprzeciwko wejścia do Muzeum 
Narodowego. Zapytała przy tym komu to podlega. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, iż „służby komunalne” Gminy Mosina 
też odnawiają,  natomiast ciągle są „rozdarte” - czekać, czy zabrać się za robotę, ale w tym 
drugim przypadku trzeba mieć środki finansowe.   
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy 
Mosina nadal nie ma na sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że radni Rady Powiatu 
Poznańskiego z terenu Gminy Mosina zostaną zaproszeni na styczniową sesję Rady Miejskiej 
w Mosinie, gdyż w dniu dzisiejszym mógłby przybyć najwyżej jeden z nich. 
Radna Dorota Domagała wyraziła przypuszczenie, że może byłoby dobrze, gdyby radni Rady 
Miejskiej w Mosinie poznali terminy sesji Rady Powiatu Poznańskiego, wówczas bowiem 
każdy z nich mógłby uczestniczyć w tych sesjach jako gość. Wyraziła przy tym zrozumienie 
dla radnych Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina, gdyż jej zdaniem też są oni 
obciążeni różnymi pracami związanymi ze sprawowaniem mandatu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że sesje Rady Powiatu Poznańskiego 
odbywają się z reguły w ostatni wtorek miesiąca, a Rada Miejska w Mosinie jest 
powiadamiana o tych spotkaniach. Stwierdził przy tym, że Rada Powiatu Poznańskiego ma 
bardzo „zbiurokratyzowany” system zawiadamiania, gdyż „wszystko” przychodzi za zwrotką, 
w związku czym niekiedy tydzień prawie „idzie” ta przesyłka. Dlatego nieraz w poniedziałek 
„przychodzi” informacja, że we wtorek jest sesja. Zwrócił się o podanie pomysłu, jak ma on 
radnych zawiadamiać, bo nie wszyscy muszą wyrażać zainteresowanie uczestnictwem  
w sesjach Rady Powiatu Poznańskiego. Zaproponował przy tym, że jeżeli kogoś to interesuje, 
to może zadzwonić do Biura Rady Miejskiej i zapytać się, czy w tym terminie odbędzie się 
sesja Rady Powiatu Poznańskiego. Poinformował też, iż wpłynęło do niego pismo z dnia  
18 grudnia 2003 r. w sprawie gazyfikacji, skierowane przez Zastępcę Burmistrza Bogdana 
Robakowskiego. Następnie je odczytał. Powiadomił także, że powyższe pismo jest dostępne 
dla radnych w Biurze Rady Miejskiej. 
Pismo to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Radny Marian Sobecki wyraził przypuszczenie, że z głównej nitki gazowej, pozostałe nitki 
boczne po wniesieniu wniosków przez zainteresowanych będą gazyfikowane, w związku  
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z czym będzie to obszar o wiele większy, niż w został wymieniony w piśmie zacytowanym 
przez przewodniczącego obrad Przemysława Pniewskiego. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że z tego pisma wynika, iż istnieje 
możliwość, o której wspomniał radny Marian Sobecki. Poinformował przy tym, iż w sprawie 
gazyfikacji odbyło się kilka, czy nawet kilkanaście spotkań na przestrzeni ostatnich dwóch, 
trzech lat, przy czym wszystko zależy od ilości zdeklarowanych odbiorców gazu.  
 
do punktu 14. – Życzenia noworoczne.  

Wszyscy zebrani przy lampce szampana złożyli sobie życzenia noworoczne. 
 
do punktu 15. – Zakończenie sesji. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji  
i pożegnał ich, kończąc w ten sposób XIX sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 18.50. 
 
 
   protokołowała          przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk               Przemysław Pniewski 

radna nadzorująca 
prowadzenie protokołu 

 
Barbara Czaińska
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