
Protokół nr XVI/03 
z XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 5 listopada 2003 r. 
w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1. 

 
 
 

do punktu 1. – Otwarcie sesji. 
Otwarcia XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie dokonał o godz. 17.05 

Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Pniewski, który powitał radnych i zaproszonych 
gości. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził,  
że Rada Miejska w Mosinie jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ  
na ogólny stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 15 radnych,  
co stanowi 71,43% stanu osobowego Rady Miejskiej. Nieobecni byli: radny Jerzy Falbierski  
– ze względów służbowych i radny Marek Klemens – ze względów rodzinnych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista także stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej pełniła radna Magdalena Wojciechowska. W związku z tym,  
że wyżej wymieniona radna przyjęła propozycję kandydowania, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał jej kandydaturę pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” wybrała radną Magdalenę 
Wojciechowską do pełnienia funkcji Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
sporządzenie protokołu z XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny Jacek 
Rogalka. W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę propozycję, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
wybrała radnego Jacka Rogalkę do pełnienia funkcji nadzorującego sporządzenie protokołu  
z XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski odczytał pismo Burmistrza Zofii Springer  
z dnia 3 listopada 2003 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie stwierdził,  
że w związku z powyższym pismem najpóźniejszym możliwym terminem odbycia  
XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie jest dzień dzisiejszy. W związku z tym 
podjął on decyzję o jej zwołaniu i na jego polecenie pracownicy Biura Rady Miejskiej w dniu  
3 listopada br. przekazali radnym drogą telefoniczną informację na ten temat. Zaproponował też, 
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aby porządek obrad XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiał się 
następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Powołanie Gminnej Komisji ds. Referendum (uchwała). 
7. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
8. Zapytania i wnioski radnych. 
9. Zakończenie sesji. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i wniosków, w ten sposób został ustalony 
porządek obrad XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie. 
W trakcie trwania tego punktu porządku obrad XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej  
w Mosinie na Salę Narad przybyła radna Małgorzata Twardowska i radny Stanisław Barć,  
tak więc odtąd w dalszych obradach brało udział już 17 radnych. 
 
do punktu 6. – Powołanie Gminnej Komisji ds. Referendum (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że w dniu 2 października br. 
Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XIV/121/03 w sprawie przeprowadzenia 
referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się 
odpadów komunalnych. Stanowi ona między innymi, że referendum to odbędzie się w dzień 
wolny od pracy, między 30 a 40 dniem po opublikowaniu wyżej wymienionej uchwały  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym skoro ta publikacja 
nastąpiła w dniu 27 października 2003 r., to referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina 
obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych winno odbyć się w dniu  
30 listopada br. Z kolei przepisy związane z organizowaniem referendum stanowią, że 25 dni 
przed referendum powinna zostać powołana gminna komisja, która będzie te wybory 
organizowała.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły związane z projektem uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji  
ds. Referendum. Poinformował przy tym, że w wyżej wymienionym projekcie uchwały zostały 
wprowadzone trzy autopoprawki. I tak tytuł tej uchwały winien brzmieć: w sprawie powołania 
Gminnej Komisji ds. Referendum w Mosinie. Również zapis § 1 winien otrzymać nowe 
brzmienie: „Powołuje się Gminną Komisję ds. Referendum w Mosinie w następującym składzie 
osobowym:”. Poza tym także w składzie osób delegowanych do składu wyżej wymienionej 
komisji przez Burmistrz Zofię Springer nastąpiła zmiana w pkt 5: Mariannę Marciniak zastąpi 
bowiem Maria Górna. Zwrócił się też z prośbą do Rady Miejskiej w Mosinie, aby wskazała  
5 swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji ds. Referendum w Mosinie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował w imieniu przewodniczących komisji 
stałych Rady Miejskiej, aby przedstawicielami Rady Miejskiej w Mosinie w Gminnej Komisji  
ds. Referendum w Mosinie byli: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy 
Falbierski, Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Ryszard Rybicki 
oraz Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński, którzy 
wyrazili na to zgodę. Zwrócił się też do Przewodniczącego Klubu Radnych „Koalicja 
Samorządowa Gminy Mosina” Tomasza Żaka i do Przewodniczącego Klubu Radnych 
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„Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem” Zygmunta 
Niemczewskiego o podanie po jednym kandydacie ze swoich klubów do składu Gminnej Komisji 
ds. Referendum w Mosinie. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” Zygmunt Niemczewski zaproponował, aby przedstawicielem Rady Miejskiej 
w Mosinie w Gminnej Komisji ds. Referendum w Mosinie z ramienia wyżej wymienionego 
klubu radnych była radna Magdalena Wojciechowska. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” Tomasz Żak 
zaproponował, aby przedstawicielem Rady Miejskiej w Mosinie w Gminnej Komisji  
ds. Referendum w Mosinie z ramienia wyżej wymienionego klubu radnych była radna Danuta 
Białas.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych kandydatur oraz żadnych uwag i pytań, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum w Mosinie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XVI/132/03 w powyższej sprawie 16 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W tym momencie na Salę Narad przybyła radna Dorota Domagała, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już 18 radnych. 
 
do punktu 7. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że XVII sesję Rady Miejskiej  
w Mosinie planuje zwołać w dniu 27 listopada 2003 r. na godz. 16.00 w Mosińskim Ośrodku 
Kultury. 
Powiadomił też, że na spotkaniu z przewodniczącymi komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie przyjęte zostało kalendarium posiedzeń tychże komisji w listopadzie 2003 r. Zgodnie 
z nim wszystkie te spotkania odbędą się w terminach planowych, poza posiedzeniem Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wiąże się to z tym, że Przewodniczący Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa planuje posiedzenie wyjazdowe wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie, a tego rodzaju posiedzenia mogą się obecnie odbywać tylko i wyłącznie  
w soboty, gdyż w każdym innym dniu nie ma możliwości, aby te wyjazdy odbywały się  
w godnych warunkach. W związku z tym jest propozycja, aby Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa odbyła swoje najbliższe posiedzenie wyjazdowe w dniu 22 listopada 2003 r.  
o godz. 10.00, zamiast w dniu 19 listopada br. Nastąpiła również zmiana w przypadku terminu 
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów: temat, który wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie miała omawiać w dniu jutrzejszym, będzie przedmiotem jej obrad  
w planowym terminie 20 listopada 2003 r. Wpływ na to miał fakt odbywania w dniu dzisiejszym 
dodatkowej sesji Rady Miejskiej w Mosinie oraz niespodziewany, nieplanowany wyjazd 
Burmistrz Zofii Springer, której obecność na tym posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Finansów jest pożądana. Zwrócił także uwagę, że może powstać sytuacja taka, iż Komisja 
Budżetu i Finansów, Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego będą miały pozaplanowe posiedzenia. Jest to związane z terminem 
dostępności informacji dotyczących stawek podatkowych na rok 2004. Komisja Budżetu  
i Finansów miałaby się zająć tym tematem w całości, Komisja Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego stawkami podatkowymi związanymi z działalnością gospodarczą, a Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa – z rolnictwem. Chciałby on bowiem, aby komisje stałe Rady 
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Miejskiej w Mosinie do planowanej sesji w dniu 11 grudnia br. wszystkie te sprawy zostały 
ustalone i jak najszybciej zamknięte, gdyż pozostanie wówczas jeszcze kwestia opublikowania 
ustalonych stawek podatkowych na rok 2004 w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego jeszcze w roku 2003. Jeżeli to nie nastąpi, to te stawki podatkowe nie będą 
obowiązywać.  
Zachęcił również radnych do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami Święta 
Niepodległości – w dniu 11 listopada 2003 r. 
Poinformował też, że w dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym dotycząca uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie odrzucenia protestu 
wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach 
Daszewice i Babki związanego z przebiegiem linii wysokiego napięcia, mającej, którą mają 
realizować na tym terenie Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W jej wyniku NSA uchylił uchwałę 
nr VI/51/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. ze względów formalnych,  
gdyż uznał, że materiały złożone do Urzędu Miejskiego w Mosinie przez zainteresowane osoby 
należało potraktować jako zarzuty. Przypomniał przy tym, że na temat kwalifikacji tych 
materiałów toczył się spór, głównie między prawnikami, natomiast Rada Miejska w Mosinie 
rozpatrzyła, przedłożony jej przez Burmistrza Gminy Mosina, projekt uchwały dotyczącej 
odrzucenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki związanego z przebiegiem linii wysokiego 
napięcia. Wyraził także przekonanie, że Burmistrz Zofia Springer w momencie otrzymania 
wyroku NSA w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem, podejmie stosowne decyzje, aby Rada 
Miejska w Mosinie mogła ją również przeanalizować powtórnie. 
Powiadomił również, że w dniu dzisiejszym złożył wizytę w Pierwszym Urzędzie Skarbowym  
w Poznaniu, podczas której ustalił, iż istnieje możliwość, aby wszystkie osoby, które popełniły, 
wskazane przez wyżej wymienioną instytucję, błędy w swoich oświadczeniach majątkowych,  
na dostępnych u niego drukach, uzupełniły te oświadczenia. Zapewnił przy tym, że jeżeli te 
uzupełnienia oświadczeń majątkowych zostaną przez radnych w ciągu 2-3 dni złożone, to postara 
się, aby w najbliższą środę znalazły się one w Pierwszym Urzędzie Skarbowym. Wówczas 
bowiem nie będzie skutków prawnych polegających na przekazaniu przez Pierwszy Urząd 
Skarbowy materiałów złożonych przez danego radnego do Urzędu Kontroli Skarbowej  
i przeprowadzeniu przez wyżej wymienioną instytucję kontroli wszystkich dochodów tego 
radnego.  
 
do punktu 8. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Jacek Rogalka poinformował, że otrzymał niepokojącą go informację telefoniczną. 
Przypomniał przy tym, że w Dziale 750 wrześniowej uchwały Rady Miejskiej  
w Mosinie dotyczącej zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003, pojawiło się zwiększenie 
kwoty na diety dla radnych o 34.000,00 zł. W związku z tym zapytano go telefonicznie,  
o ile radni sobie podwyższyli diety. Tymczasem wiadomo mu, że Rada Miejska w Mosinie nie 
zmieniła wysokości diet radnych. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, skąd  
w takim razie pojawiła się kwota na diety dla radnych. Poprosił także, aby w przyszłości  
w podobnych sytuacjach rozpisywać takie kwoty na części składowe, żeby to było „jasne”  
dla wszystkich. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, że wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Ewą 
Marciniak ustosunkuje się do tego wniosku radnego Jacka Rogalki. Stwierdził przy tym,  
że sformułowanie „diety radnych – kwota” mogło łączyć się z takim prostym przełożeniem,  
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iż wzrastają diety radnych. Tymczasem w tej pozycji mieści się nie tylko koszt diet,  
ale i koszty Rady Miejskiej w Mosinie, jej obsługa. W związku z tym wyraził przekonanie,  
że Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak rozłoży tę kwotę na jej części składowe. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że z tego co pamięta, to kwota  
na funkcjonowanie Rady Miejskiej w Mosinie była niedoszacowana. Tymczasem w tym 
przypadku jest to stała kwota i we wrześniu br. Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak 
wyliczyła brakującą jej na ten cel kwotę, która winna wystarczyć do końca 2003 r. Była też taka 
możliwość, że ten brak zostanie uzupełniony przez potrącenia diet radnych, ale ponieważ Rada 
Miejska w Mosinie pracuje bardzo dobrze, to tych potrąceń nie ma zbyt wiele. Nie ma jednak 
problemu, aby poprosić Skarbnika Gminy Mosina Ewę Marciniak o przygotowanie  
na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów informacji na ten temat. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą, aby w ramach obwodowych komisji  
ds. referendum na terenie Gminy Mosina starać się uwzględniać osoby, które mają trudną 
sytuację materialną.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby Rada Miejska w Mosinie 
zobowiązała wszystkich swoich 5 przedstawicieli w Gminnej Komisji ds. Referendum  
w Mosinie, aby zwracali na to uwagę. 
Rada Miejska w Mosinie wyraziła na to zgodę. 
Sekretarz Gminy Mosina Piotr Woźniak poinformował, że obwodowe komisje ds. referendum 
winny liczyć od 6 do 10 osób. Z uwagi na koszty Urząd Miejski w Mosinie będzie dążył  
do tego, aby te komisje liczyły po 6 osób. Zadanie to bowiem będzie całkowicie realizowane  
ze środków własnych Gminy Mosina. Odpowiednie przepisy stanowią, że członkowie 
obwodowych komisji ds. referendum muszą posiadać pełnię praw wyborczych. Nie jest 
dokładnie sprecyzowany tryb zgłaszania kandydatów na członków tychże komisji, w związku  
z czym odpowiednio stosuje się przepisy Państwowej Komisji Wyborczej. Ze względu  
na krótki okres czasu do terminu odbycia referendum nie ma jednak możliwości zamieszczania  
w prasie ogłoszeń w celu przeprowadzenia naboru na członków obwodowych komisji  
ds. referendum. Z urzędu do składu tychże komisji zgłaszani są co najmniej  
po jednym przedstawicielu Urzędu Miejskiego w Mosinie. Również przyjęta jest praktyka,  
aby osoby pracujące w jednostce organizacyjnej Gminy Mosina, czy pozagminnej, w której ma 
mieć swoją siedzibę dana obwodowa komisja ds. referendum, także wchodziła w skład takiej 
komisji.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, ile zostanie powołanych 
obwodowych komisji ds. referendum. 
Sekretarz Gminy Mosina Piotr Woźniak powiadomił, że zostanie powołanych 20 takich komisji. 
Nie zostanie natomiast powołana obwodowa komisji ds. referendum na terenie szpitala  
w Ludwikowie. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy zostały już powołane obwodowe 
komisje ds. referendum. 
Sekretarz Gminy Mosina Piotr Woźniak poinformował, że należy to do kompetencji Gminnej 
Komisji ds. Referendum w Mosinie, która w najbliższy piątek odbędzie pierwsze swoje 
posiedzenie.  
W trakcie trwania tego punktu porządku obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie na Salę Narad przybył radny Marian Sobecki, tak więc odtąd w dalszym ciągu obrad 
brało udział już 19 radnych. 
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do punktu 9. – Zakończenie sesji. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował radnym oraz zaproszonym 

gościom za udział w sesji, pożegnał ich i zakończył XVI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  
w Mosinie o godz. 17.45. 
 
 
   protokołował          przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski               Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Jacek Rogalka 
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Lista załączników 
 
1. Uchwała nr XVI/132/03. 
2. Pismo Burmistrz Zofii Springer z dnia 3 listopada 2003 r. 
3. Lista obecności radnych. 
4. Lista zaproszonych gości. 
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