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przedsięwzięcia nie został jeszcze określony. Wyraził przy tym przekonanie,  
że w dalszych ustaleniach zostanie określony zakres prac, które zostaną podjęte przez PKP  
w Mosinie. Wówczas Gmina Mosina też będzie mogła określić to, co niezbędne  
dla zapewnienia porządku na terenach znajdujących się przy torach kolejowych, łącznie  
z przejmowaniem nieruchomości od PKP. Przyczyni się to bowiem do uporządkowania ruchu 
pieszego na i z peronu dworca PKP w Mosinie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że następna sesja Rady Miejskiej  
w Mosinie zaplanowana została na dzień 25 lutego br. – wyjątkowo w środę.  
 
do punktu 17. – 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 XX sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 21.10. 
 
 
   protokołowała          przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk               Przemysław Pniewski 

radna nadzorująca 
prowadzenie protokołu 

 
Krystyna Sakwa-Jakubowska
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Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że w „GŁOSIE WIELKOPOLSKIM” sprawami 
dotyczącymi Gminy Mosina zajmowała się p. Beata Zagrodzka-Blok, ale od dwóch tygodni 
czyni to już inna osoba. Natomiast w „GAZECIE POZNAŃSKIEJ” mosińską gminą zajmuje się 
p. Robert Domżał, który jest osobą dość trudną we współpracy, gdyż jeżeli okaże mu się 
niezadowolenie z jego przedstawienia jakiegoś tematu, to się obraża „do końca świata”. 
Przypomniała przy tym sprawę artykułu, który ukazał się w wyżej wymienionej gazecie  
w związku z punktem porządku obrad jednej z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczącym 
wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina. Gdy bowiem zwróciła ona uwagę  
na niewłaściwość sformułowania „wzrost” w tytule przedmiotowego artykułu, p. Robert Domżał 
przestał przyjmować materiały dotyczące mosińskiej gminy. Zwróciła też uwagę  
na prezentację w prasie i innych mediach udziału Gminy Mosina w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Stwierdziła także, że prasa nie wspiera samorządów w ich działalności, 
tylko prezentuje niejako stanowiska roszczeniowe. 
Radny Jacek Rogalka powiadomił, że 3-4 lata temu przyjechała do Mosiny ekipa telewizyjna  
na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zanim zaczęła cokolwiek robić, to jej pierwsze 
pytanie dotyczyło tego, gdzie można byłoby zjeść obiad. Wskazał też inne nieprofesjonalne 
działania poznańskiej telewizji. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że niewłaściwym działaniem było umieszczenie  
w oddzielnych numerach „MERKURIUSZA MOSIŃSKIEGO” informacji o uchwalonych 
stawkach opłaty targowej na rok 2004 i informacji o opłacie targowiskowej. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Starosta Poznański Jan 
Grabkowski poparł starania Rady Miejskiej w Mosinie związane z usprawnieniem komunikacji 
kolejowej na trasie Mosina-Poznań. Następnie odczytał część jego pisma  
z dnia 13 stycznia 2004 r. w powyższej sprawie, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Zwrócił się przy tym z prośbą, aby w przypadku, gdyby radni mieli jakieś uwagi dotyczące 
konkretnych godzin kursowania pociągów, przekazali taką informację, ponieważ 
prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie możliwość skierowania jej do odpowiedniego 
oddziału PKP. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, ile środków finansowych Starosta Poznański 
przeznaczył na szynobus. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Starosta Poznański wsparł tylko 
moralnie Radę Miejską w Mosinie w przyjętym przez nią stanowisku. Zwrócił przy tym uwagę, 
że jest to sprawa tego typu, iż na zakup szynobusu wyłoży środki finansowe Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego lub „centrala” i nie ma tutaj żadnej innej możliwości. Zauważył 
też, że toczą się obecnie dyskusje w sprawie ewentualnego przekazania PKP środków 
finansowych na przewozy regionalne. Poinformował także, że w trakcie dzisiejszej sesji otrzymał 
kopię pisma Zastępcy Burmistrza Bogdana Robakowskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. 
skierowanego do Zarządu Dróg Powiatowych. Następnie omówił wyżej wymienione pismo, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Burmistrz Zofia Springer przedstawiła działania podjęte przez Urząd Miejski w Mosinie  
w związku ze śmiercią mieszkanki Mosiny, do której doszło w wyniku wypadku na torach 
kolejowych przy dworcu PKP w Mosinie. 
Przewodniczący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że inicjatywa w tej sprawie została 
podjęta we wspólnym działaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Komisji Praworządności  
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Mosinie, w wyniku którego zostało wysłane pismo  
do centrali PKP w Warszawie. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że z otrzymanych informacji wynika,  
iż PKP przewiduje modernizację trasy kolejowej z Poznania do Wrocławia, choć termin tego 
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z kruszarni gruzu. Jego zdaniem byłoby warto podejść w ten sam sposób do niektórych wiejskich 
dróg gruntowych, gdyż czasami jest sytuacja taka, że dwa odcinki drogi uniemożliwiają wyjazdy 
na całej drodze. Najlepszym wprawdzie sposobem jest kompleksowa realizacja drogi, ale w jego 
przekonaniu, jeśli chodzi o wsie, to perspektywa zastosowania takiego rozwiązania  jest odległa. 
Natomiast można się starać stosować pewne rozwiązania, które były już sygnalizowane,  
a wszystko to, co się w tym zakresie uda zrobić będzie osiągnięciem Gminy Mosina. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski ustosunkował się do problemu poruszonego przez 
prowadzącego obrady Przemysława Pniewskiego. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił uwagę, że pojawiały się wcześniej wypowiedzi, iż ten 
nieznaczny wzrost opłat lokalnych na rok 2004 jest przyczyną problemów finansowych Gminy 
Mosina, finansowania wielu jej inwestycji. Stwierdził przy tym, że podatki i opłaty lokalne  
na 2004 rok wzrosły powyżej poziomu inflacji w 2003 roku, a wzrost tych podatków nawet  
o 50% nie rozwiązałby problemów finansowych mosińskiej gminy. Trzeba też zwrócić uwagę,  
że biednieje nie tylko społeczeństwo całej Polski, ale i społeczeństwo Gminy Mosina. Jego 
zdaniem nie można stawiać takiego zarzutu Radzie Miejskiej w Mosinie, gdyż nie tylko wzrost 
opłat lokalnych ma być źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych Gminy Mosina. Trzeba 
przede wszystkim racjonalnie gospodarować tym, co się ma, a nie tylko „zaglądać ludziom  
w kieszeń”. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że obecnie wzrastają zadania gmin, za czym nie „idą” 
środki finansowe. Wyraziła też zgodę, aby nie wracać do tematu podatków i opłat lokalnych  
na rok 2004. Zwróciła przy tym uwagę, że swego czasu obowiązywał przepis, zgodnie z którym 
nie można było obniżyć maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych więcej niż o 50%. 
Wyraziła także przekonanie, że wkrótce przepis ten ponownie zacznie obowiązywać. W związku 
z tym tworzona obecnie „przepaść” między ustalonymi przez Radę Miejską w Mosinie stawkami 
podatków i opłat lokalnych na rok 2004 a stawką 50% maksymalnych stawek podatkowych, 
będzie „szokiem” dla mieszkańców Gminy Mosina, gdyż w takim przypadku podatki i opłaty 
lokalne będą musiały w mosińskiej gminie wzrosnąć o 200-300%, a samorząd Gminy Mosina nie 
będzie miał na to wpływu. Zapewniła przy tym, że wraz ze swoimi współpracownikami stara się 
poszukiwać dodatkowych pozabudżetowych środków finansowych, wynikiem czego jest między 
innymi sprowadzenie inwestora do mosińskiej gminy i propozycja wniesienia przez Gminę 
Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółki z o.o. Nie liczy ona bowiem tylko  
na majątek, zasoby, kieszenie podatników. Podatek, do którego ona obecnie odwołuje się, 
przełożyłby się na 40 groszy więcej dla podatnika w miesiącu. Nie są to wielkie kwoty,  
ale w sumie przekłada się to na wiele tysięcy zł, co pozwoliłoby na wykonanie większej ilości 
inwestycji. Trzeba też mieć świadomość, że stale wzrastają gminom obciążenia spowodowane 
dodatkowymi zadaniami obowiązkowymi. Coraz więcej jest bowiem zadań, które gminy muszą 
realizować wyłącznie z własnych środków finansowych.  
Radny Krzysztof Rembowski stwierdził, że „chodzi” mu o to, iż podatki i opłaty lokalne  
na rok 2004 wzrosły w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2003, co może udowodnić 
na swoim własnym przykładzie. Faktem jest, że one nie wzrosły w takiej wysokości,  
aby zaspokoiły potrzeby Gminy Mosina, ale tak jest i tak będzie. Chodzi mu o to, aby przerwać 
pasmo niepotrzebnych dygresji, że za wszystko winić należy zbyt niskie podatki. Tymczasem 
winić należy to, że wzrastają koszty utrzymania i działalności nie tylko Gminy Mosina,  
ale i gospodarstw domowych oraz firm i instytucji. Wyraził przy tym przekonanie, że o tym 
należy pamiętać.  
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę na wizerunek Gminy Mosina w prasie codziennej. Wyraził 
przy tym przekonanie, że należałoby zadbać, aby częściej informacje o mosińskiej gminie 
ukazywały się w tejże prasie. 
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że każda taka adaptacja obiektu ma prawo być dofinansowana ze środków PFRON-u i nie tylko. 
Zwrócił się też o wyjaśnienie, czy obecnie ta inwestycja została już rozliczona  
do końca, a jeżeli nie, to czy nie należałoby „przypilić” PFRON, aby ewentualnie dołożył  
do tej inwestycji jakieś środki finansowe.  
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz stwierdziła, że ona uważa inaczej niż radny Jacek Rogalka, 
gdyż jej zdaniem podatki są wyciąganiem pieniędzy z takich pustych kieszeni podatników  
i wyborców.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski ustosunkował się do problemów poruszonych przez 
radnego Jacka Rogalkę. 
Radny Zygmunt Niemczewski wyraził wątpliwość, czy ul. Mickiewicza w Mosinie jest 
rzeczywiście tak piękna, jak mówiła o tym radna Halina Labrzycka-Jankiewicz. Natomiast on 
będzie apelował do Burmistrz Zofii Springer i jej zastępców, a także do wszystkich radnych,  
aby jednak inwestycje realizować kompleksowo, jeśli się da. Zapewnił przy tym, że nie neguje 
zasadności realizacji inwestycji w ulicach, o których mówiła wyżej wymieniona radna, wręcz 
przeciwnie – jeśli będą środki finansowe. Natomiast nie do końca zgodzi się z wyżej wymienioną 
radną, gdyż akurat zapewne poprzedni Zarząd Miejski w Mosinie tak zarządził,  
że na ul. Mickiewicza w Mosinie w nowiutką kanalizację wpływają „tony piasku”. Gdyby 
bowiem była kompleksowa realizacja tej inwestycji, czyli powstałby chodnik także z drugiej 
strony ul. Mickiewicza w Mosinie, to wówczas takiej sytuacji nie byłoby. Wyraził przy tym 
przekonanie, że jest to „tragedia”. Tak więc nie do końca, wyżej wymieniona ulica jest taka 
piękna. Wezwał też radnych, żeby spróbowali nakłonić poprzez swoje układy towarzyskie 
przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia w swoich firmach, chociaż po 20-30 ludzi, a potem 
zgłaszali żądania. 
Radny Marek Klemens zapewnił radnych z miasta Mosina, aby jeśli im się nie podoba jakaś 
kostka brukowa, czy jakieś płyty są źle ułożone na ulicy, to całe „Zawarcie” chętnie je weźmie  
i ułoży we własnym zakresie. Zwrócił się też o wyjaśnienie, ile gminnych dróg na „Zawarciu” 
jest utwardzonych i czy Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zamierza je utwardzać dopiero 
jak będą wszystkie ulice w samej Mosinie będą „ładne i piękne”, czy też w tej części Gminy 
Mosina będą one utwardzane chociaż „po trochu” – odcinkami. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski ustosunkował się do problemu poruszonego przez 
radnego Marka Klemensa.  
Radny Marek Klemens zapewnił, że mówiąc o drogach na „Zawarciu” nie myśli tylko  
o Wiórku, która jest wsią, w której mieszka. Wieś Rogalinek jest bowiem obecnie kanalizowana, 
w związku z czym jest  świetna możliwość, aby na „Zawarciu” chociaż jeden kawałek drogi 
utwardzić, a nie tylko w Mosinie. Na pewno jednak nie pogniewałby się, gdyby jakaś droga 
została utwardzona we wsi Wiórek. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się z prośbą o przyjęcie problemu, z którym spotkał się między 
innymi w dniu wczorajszym. Jest to wniosek Sołectwa Żabinko, przez które przebiega droga 
gruntowa, o to, aby pamiętano o równaniu jej. Drugi problem powstał z biegiem czasu.  
W miejscu bowiem, gdzie kończy się wyżej wymieniona wieś, przebiega wzdłuż tej drogi pasmo 
świerkowe, które poprzez sukcesję naturalną roślinną i jakby niekontrolowane wycinki akacji 
przesunęło jego zdaniem tę drogę gruntową w pola rolników o około 4 m. W związku z tym 
chodzi o to, aby pomóc w sposób właściwy wyznaczyć prawidłowy tor tej drogi. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zwrócił się do radnego Jerzego Falbierskiego  
o złożenie tego wniosku w formie pisemnej.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że rozszerzając wniosek radnego Marka 
Klemensa ma prośbę do Burmistrz Zofii Springer, gdyż obecnie Gmina Mosina ma dosyć 
interesujące, dobre doświadczenie, jeśli chodzi o utwardzanie ścieżek rowerowych gruzem  
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nadzieję, pójdą następne. Wymagane są jednak spore nakłady, żeby to w sposób właściwy 
przygotować. 
Radna Halina Labrzycka-Jankiewicz przyłączyła się do tych gratulacji. Zwróciła się też  
o wyjaśnienie, dlaczego w budżecie Gminy Mosina na rok 2004 nie została uwzględniona 
kanalizacja burzowa i utwardzenie ulic na osiedlu „Za Moreną”. Powiadomiła przy tym,  
że chodniki na ul. Reymonta w Mosinie zostały ułożone przed II wojną światową. Zostały one 
ponownie ułożone w czynie społecznym przez mieszkańców wyżej wymienionej ulicy około  
20 lat temu i obecnie są one w stanie skandalicznym, a ulica ta znajduje się blisko mosińskiej 
starówki i przepięknej ul. Mickiewicza. Poinformowała również, że były przewodniczący 
mosińskiego związku emerytów, rencistów i inwalidów trzykrotnie przewrócił się na tym 
chodniku. Wyraziła przy tym przekonanie, że kontrast jaki jest obecnie między ul. Reymonta  
a ul. Mickiewicza i ul. Kilińskiego jest zatrważający. Zwróciła się też o wyjaśnienie, jakie 
zaistniały przyczyny, że problem, który był „języczkiem u wagi” przez całą poprzednią kadencję 
Rady Miejskiej w Mosinie – most na ul. Wierzbowej w Krosinku, nie został rozwiązany. 
Wiadomo jej bowiem, że dokumentacja tego mostu została wykonana, a nie ma tego 
odzwierciedlenia w obecnym budżecie Gminy Mosina. Zwróciła się także o zainteresowanie się 
problemem częstości awarii elektryczności w rejonie, który ona zamieszkuje. Dochodzi do niej 
bowiem średnio raz w miesiącu. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski ustosunkował się do poruszonych przez radną Halinę 
Labrzycką-Jankiewicz problemów. W trakcie udzielania przez niego wyjaśnień, odbyła się 
dyskusja w powyższych sprawach. Wzięli w niej udział między innymi wyżej wymieniona radna 
i prowadzący obrady Przemysław Pniewski, który zwrócił się z prośbą, aby w tych rozmowach, 
które będą prowadzone z „ENEĄ” zwrócić uwagę na zasilanie średniego napięcia. W tej bowiem 
części przed Mosiną są bardzo częste wyłączenia prądu, które są związane z obecnie bardzo 
częstymi już awariami zasilania średniego napięcia. Nie jest to wprawdzie jeszcze problem 
kluczowy, ale może nim być za rok lub dwa lata. Obecnie osoby, które przeszły  
na ogrzewanie gazowe, mają spore pretensje, gdyż jeżeli w ciągu dnia zostanie wyłączony prąd 
na trzy godziny, to mają one w swoich domach zimno, a jak są w nich małe dzieci,  
to zaczynają się problemy.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że w budżecie Gminy Mosina na rok 2004 także nie 
uwzględniono inwestycji na ul. Marcinkowskiego, choć wszyscy sobie zapewne zdają sprawę, 
jak tam wygląda chodnik. Rada Miejska w Mosinie przyjęła budżet Gminy Mosina na rok 2004, 
taki jaki przyjęła, tak samo przyjęła ona stawkę podatkową od gruntu wybierając rozwiązanie 
tańsze i stąd brakuje w tym budżecie środków finansowych. Następnie  
przypomniał, że w ubiegłej kadencji został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego została 
wybrana firma do rozbudowy Mosińskiego Ośrodka Kultury. Wyraził przy tym przekonanie,  
że miała ona wykonać całość zadania wraz z ogrzewaniem, czy klimatyzacją, a tego obecnie 
brakuje. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy zostanie pociągnięta  
do odpowiedzialności za złe wykonanie tej inwestycji jej wykonawca – firma z Leszna. 
Zauważył też, że obecnie został oderwany fragment sceny na sali, w której obecnie obraduje 
Rada Miejska w Mosinie i zwrócił się o wyjaśnienie, kto tego dokonał i kto podjął decyzję  
w tej sprawie. Stwierdził przy tym, że jest za tym, aby te kwestie wyjaśniła Komisja Rewizyjna. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna ma to 
uwzględnione w swoim planie pracy na rok 2004.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że wiadomo mu, iż ubiegłym roku pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Mosinie odpowiedzialni za inwestycje wystąpili do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie budowy przede wszystkim windy  
i podjazdów dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia w Mosinie. Poinformował przy tym,  
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Radny Jacek Rogalka stwierdził, że on sobie przypomina, iż kiedy Rada Miejska w Mosinie 
uchwalała Statut Gminy Mosina, była mowa o ograniczeniu ilości radnych w komisjach stałych 
Rady Miejskiej. Obecnie trzeba pomyśleć w tej kwestii, że ma powstać nowa komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie – Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, w związku z czym 
nastąpią pewne „przetasowania personalne” i w zasadzie każdy radny będzie członkiem trzech 
komisji stałych mosińskiej rady gminy, a nie dwóch. Jeżeli jednak zmniejszona zostanie ilość 
członków we wszystkich tych komisjach, to wówczas zostanie zachowana możliwość pracy 
radnych w dwóch komisjach stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że Rada Miejska w Mosinie podjęła 
uchwałę, zgodnie z którą każda jej komisja stała nie powinna mieć więcej członków niż 7.  
Z kolei Statut Gminy Mosina znalazł się zapis, zgodnie z którym radny powinien pracować  
w co najmniej dwóch, ale nie więcej niż w trzech komisjach stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
Następnie powiadomił radnych, który z nich obecnie pracuje w ilu komisjach stałych mosińskiej 
rady gminy. Wyraził przy tym nadzieję, że znajdzie się 7 radnych, którzy będą chcieli podjąć 
pracę w Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zwrócił też uwagę, że każdy radny ma 
także możliwość przeniesienia się do wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. Stwierdził także, że prosił w tej sprawie o współpracę kluby radnych, żeby uniknąć 
chaosu.  
 
do punktu 16. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Jerzy Falbierski poinformował, że w ubiegłą środę z inicjatywy Nadleśnictwa 
Konstantynowo odbyło się spotkanie dotyczące śmieci i kontaktu Lasów Państwowych  
na granicy z drogami powiatowymi, wojewódzkimi, krajowymi, gminnymi. W spotkaniu tym 
wzięło udział ponad 20 przedstawicieli gmin, starostw powiatowych, Generalnej Dyrekcji Dróg  
i Autostrad. Wymienione zostały wówczas poglądy na temat sytuacji prawnej dotyczącej 
sprzątania poboczy dróg, przycinania wystających na drogę gałęzi, wypadków zwierzyny dziko 
żyjącej i domowej – kto, za co odpowiada i w jakim terminie to wykonuje. W toku dyskusji 
wypracowano kilka wniosków. Wyraził przy tym przekonanie, że było to konstruktywne 
spotkanie. Uzgodniono bowiem, że nastąpi próba negocjacji z budżetem odpowiednich służb  
w celu zwiększenia częstotliwości sprzątania poboczy dróg każdej jednostki, sprzątany będzie 
cały pas drogowy wraz z przylegającym pasem lasu, czy pola. Również poruszona została sprawa 
nie wywiązywania się przez służby drogowe z powierzonych im obowiązków sprzątania, 
odśnieżania, posypywania piaskiem dróg podczas gołoledzi i tym podobnych działań oraz inne 
sprawy, także nie będące ściśle związane z tematem tego spotkania.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski złożył podziękowanie Burmistrz Zofii Springer  
za racjonalne wykoszenie poboczy drogi Krosno-Krosinko. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska złożyła gratulacje Burmistrz Zofii Springer z okazji 
podpisania aktu notarialnego z firmą „INTERCELL” i „ściągnięcia” do Gminy Mosina 
inwestora. Wyraziła przy tym przekonanie, że będzie wyrazicielem wszystkich radnych, jeśli 
złoży na jej ręce gratulacje dla całego zespołu prawników, którzy bardzo profesjonalnie  
i dokładnie przygotowali wszystkie akty prawne z tym związane. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że prawdą jest, iż cała ta sprawa sprzedaży gruntu firmie 
„INTERCELL” zaczęła się od Radcy Prawnego Zygmunta Kmiecika. Podziękowała przy tym  
za miłe słowa i zapewniła, że nie będzie ustawać w wysiłkach, aby sprowadzić do Gminy Mosina 
jak największą ilość inwestorów, choć to nie będzie łatwe.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził nadzieję, że wszyscy radni postarają się  
przyłączyć do tych gratulacji, gdyż jest to pierwszy, choć trudny krok, za którym, jak ma 
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stałych, spotkań jej przewodniczących oraz prezydium Rady Miejskiej w Mosinie i sesji. Ponadto 
otrzymali oni także plany pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2004.  
W związku z tym, że Statut Gminy Mosina daje możliwość każdemu radnemu i całej Radzie 
Miejskiej w Mosinie zgłosili tymże komisjom potrzebę rozpatrzenia dodatkowych spraw, 
zaproponował, aby radni zapoznali się z otrzymanymi planami pracy komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie na rok 2004, przekazali swoje ewentualne uwagi do nich do Biura Rady 
Miejskiej, aby mogły one zostać uwzględnione na następnej sesji.  
Następnie przedstawił i omówił wyniki ankiety dotyczącej zasad wynagradzania radnych Rady 
Miejskiej w Mosinie, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. Zapewnił przy tym,  
że postara się, aby poszczególne kluby radnych otrzymały sporządzony na podstawie tejże 
ankiety projekt uchwały najpóźniej do 10 lutego br. Radni będą mieli wówczas możliwość 
wypowiedzenia się na ten temat, aby dojść do consensusu, który pozwoliłby na następnej sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie podjąć uchwałę w sprawie diet przysługujących radnym, 
obowiązującą, jak ma on nadzieję, już do końca obecnej kadencji.  
Radna Barbara Czaińska zwróciła się o wyjaśnienie, czy jeśli nie będzie ona mogła wziąć udziału 
w posiedzeniu komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, to wniosek o usprawiedliwienie swojej 
nieobecności ma zgłosić przewodniczącemu danej komisji, czy przewodniczącemu rady. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jest to jeszcze kwestia robocza  
do ustalenia. On byłby za tym, aby te usprawiedliwienia składać przewodniczącemu rady,  
gdyż przekazuję on informację o ewentualnych potrąceniach diet radnych. Powiadomił też,  
że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego został już opublikowany Statut 
Gminy Mosina. W związku z tym w najbliższym czasie Rada Miejska w Mosinie powinna ustalić 
przedmiot i zakres działania swoich komisji stałych, których nazwy uległy zmianie oraz powołać 
Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. W związku z tym chciałby on zwrócić się  
do radnych, klubów radnych i komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, aby do 19 lutego br. 
przekazały swoje propozycje w tychże sprawach. Poinformował także, że uczestniczył  
w szkoleniu na temat finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdził przy tym,  
że było ono bardzo interesujące, gdyż dało mu bardzo wiele informacji związanych zarówno  
ze sprawami finansowymi, jak i również z programami pomocowymi Unii Europejskiej. 
Przywiózł on z tego szkolenia bardzo obszerne materiały, które przekazał p. Adamowi 
Ejchorstowi – pracownikowi Urzędu Miejskiego w Mosinie, zajmującemu się na co dzień tymi 
sprawami. Powiadomił również, że reprezentował Radę Miejską w Mosinie na spotkaniu  
z zarządem mosińskiego związku kombatanckiego i propozycje jemu wówczas przekazane, 
postara się przedyskutować z Burmistrz Zofią Springer. Uczestniczył też w spotkaniach 
opłatkowych: Chóru pod wezwaniem Św. Cecylii oraz wydawcy i redakcji „Merkuriusza 
Mosińskiego”. Poinformował także, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził 
nieważność uchwały nr XII/90/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina we wsiach Daszewice i Babki, związanego z przebiegiem linii elektroenergetycznej. 
Nieważność tej uchwały została orzeczona z uwagi na naruszenie prawa, polegające na podjęciu 
wyżej wymienionej uchwały przez Radę Miejską w Mosinie przed zapoznaniem się  
z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na uchwałę nr VI/51/03 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego 
przez Urszulę i Zygmunta małżonków Ryczek oraz Marka Foltyna do projektu zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach 
Daszewice, Babki i Wiórek. W związku z tym w ciągu najbliższych tygodni Radę Miejską  
w Mosinie czeka praca związana z podjęciem na nowo całego tego tematu.  
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W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/166/04 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 30 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 

2004 r. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że w zasadzie w styczniu br. uczestniczyła  

w wielu różnych spotkaniach opłatkowych i noworocznych. Wiele spotkań poświęciła ona wraz 
ze swoimi współpracownikami redakcji regulaminu dotyczącego ładu i porządku  
na terenie Gminy Mosina, który niedługo radni otrzymają. Już zostały uruchomione służby 
kontrolujące pod tym względem posesje znajdujące się na terenie mosińskiej gminy, ale te 
kontrole na razie są przeprowadzane raczej pod kątem instruktażowym. Spotkała się ona również 
z kierownikami świetlic socjoterapeutycznych, aby określić im swoje oczekiwania. Trzykrotnie 
zostały też przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami firmy „SWARZĘDZ MEBLE” S. A. 
na temat przejęcia przez Gminę Mosina dalszej części gruntów w celach aktywizacji 
gospodarczej. Stwierdziła przy tym, że są to bardzo trudne rozmowy, którym  
na przeszkodzie stoją duże zadłużenia wyżej wymienionego przedsiębiorstwa, obciążone 
hipoteką działki gruntu oraz oczekiwania związane z uchwałą restrukturyzacyjną. Odbyła ona też 
wraz ze swoimi współpracownikami trzy spotkania z przedstawicielami PKP, które dotyczyły 
stanu bezpieczeństwa mosińskiego dworca i jego okolic, przejęcia mienia komunalnego na tym 
terenie, w tym mieszkań komunalnych – dotyczy to bloków przy ul. Dworcowej w Mosinie. 
Wzięła ona także udział, jako reprezentant Gminy Mosina, w bardzo interesującym spotkaniu 
loży laureatów nagród gospodarczych w Instytucie Włókien Naturalnych, który znajduje się 
naprzeciwko Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zostali na nie zaproszeni wszyscy, którzy 
otrzymali jakiekolwiek nagrody o wydźwięku gospodarczym. Organizatorem tego spotkania był 
Wojewoda Wielkopolski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wiele czasu również 
poświęciła ona wraz ze swoimi współpracownikami na prace związane z redagowaniem  
i dyskusją nad budżetem Gminy Mosina na rok 2004, które odbywały się na posiedzeniach 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. W dniu wczorajszym nastąpił odbiór wykonania 
remontu i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Mosinie. Dobrą wiadomością jest to, że zadanie to 
zostało zakończone, złą – iż kosztowało ono ponad 900.000,00 zł. Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej ta inwestycja zostanie przekazana do szczegółowego rozpoznania we wszystkich 
obszarach. Odbyła też spotkanie z projektantami, którzy opracowują układ komunikacyjny  
dla osiedla między ul. Gałczyńskiego a ul. Śremską. Dotyczy to przede wszystkim  
znajdującego się tam terenu przeznaczonego pod aktywizację gospodarczą i przyległych do niego 
ulic. Stwierdziła przy tym, że będzie to bardzo duży wysiłek finansowy. Wyraziła także 
przekonanie, że na następną sesję Rady Miejskiej w Mosinie będzie można makietę tego projektu 
przedstawić. Poinformowała również, że w dniu 13 stycznia br. w Warszawie podpisała akt 
notarialny sprzedaży gruntu na działalność produkcyjną firmy „INTERCELL”. Stwierdziła też, 
że mieszkańcy Gminy Mosina chętnie odbywają wspólne spotkania, w związku z czym musi ona 
wraz ze swoimi współpracownikami pomyśleć również o doprowadzeniu wszystkich gminnych 
pozaszkolnych obiektów na terenie wsi mosińskiej gminy, które czasami znajdowały się  
pod zarządem OSP, kół gospodyń wiejskich, czy innych stowarzyszeń, do właściwego stanu.  
 
do punktu 15. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w materiałach  
na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Mosinie radni otrzymali kalendarz prac wyżej wymienionej 
rady gminy na rok 2004, który zawiera wszystkie daty posiedzeń poszczególnych komisji 
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W dalszej dyskusji, która dotyczyła między innymi załącznika opisowego do projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  
do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, różnicy między dokonanymi wycenami 
majątku Gminy Mosina i ich oceną dla dobra mosińskiej gminy, trudności związanych  
z dokonywaniem tej wyceny, wartości księgowej i rynkowej majątku Gminy Mosina, udział 
wzięli: prowadzący obrady Przemysław Pniewski, Radca Prawny Zygmunt Kmiecik, Zastępca 
Burmistrza Bogdan Robakowski, Burmistrz Zofia Springer, radny Jacek Rogalka, radny 
Stanisław Barć i radny Krzysztof Rembowski. W trakcie tej dyskusji radny Marek Klemens 
złożył wniosek o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania nad projektem uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  
do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który został poparty przez radną Krystynę 
Sakwę-Jakubowską. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 
przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/164/04 w powyższej sprawie 
18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W tym momencie salę obrad opuścił radny Tomasz Żak, tak więc odtąd w dalszym ciągu  
XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało już tylko 20 radnych.   
 
do punktu 12. – Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, iż Statut Gminy Mosina wymaga, 
aby Rada Miejska w Mosinie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej. Poinformował przy 
tym, że Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 27 stycznia br. przygotowała 
propozycję swojego planu pracy na 2004 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć przedstawił szczegóły dotyczące planu 
pracy wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie na 2004 rok. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, że zarówno Rada Miejska w Mosinie, 
jak i jej pozostałe komisje stałe mogą zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli. 
Komisja Rewizyjna jest bowiem jedyną komisją stałą Rady Miejskiej uprawnioną  
do bezpośredniego korzystania z dokumentów. Pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej  
w Mosinie pracują w oparciu o informacje przekazywane przez Burmistrza Gminy Mosina. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/165/04 w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”.   
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13. – Zmiana Statutu Gminy Mosina (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że projekt uchwały  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina zmienia załącznik nr 3 wyżej wymienionego statutu, 
dotyczący wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, gdyż został do niego 
wprowadzony Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, który z dniem 1 stycznia 2004 r. rozpoczął 
swoją działalność. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina.  
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„określone” środki, które mogłyby wpłynąć do budżetu mosińskiej gminy. Są to określone środki 
finansowe, obecnie w wysokości około 200.000,00 zł miesięcznie. Pozytywne stanowisko  
w sprawie przekazania udziałów Gminy Mosina firmie AQUANET w demokratycznym 
głosowaniu przyjęła Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego. Powiadomiła też, że wycena wstępna majątku Gminy Mosina została 
dokonana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w oparciu o cennik funkcjonujący 
na terenie Warszawy, co spowodowało zawyżenie jego wartości. Pierwsza wartość tej wstępnej 
wyceny dotyczyły kwoty około 190.000.000,00 zł, a po odliczeniu amortyzacji pozostała kwota 
około 160.000.000,00 zł. Jednak po dokonaniu przez fachowców dokładnej analizy 
prawdopodobnie wartość tego majątku Gminy Mosina będzie wynosiła około 100.000.000,00 zł. 
Przedstawiła przy tym szacunkowe koszty budowy 1 mb wodociągu i 1 mb kanalizacji w Gminie 
Mosina.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że obecnie sytuacja jest niekorzystna, 
zarówno dla firmy AQUANET, jak i dla Gminy Mosina. Nie może ona być kontynuowana, 
ponieważ z wypowiedzi jednego z prezesów wyżej wymienionej firmy – p. Wawrzynowicza 
wynikało, że spółka ta nie może pracować i osiągać dochodu, prowadzić gospodarki z odpisami 
amortyzacyjnymi nie posiadając majątku. Gmina Mosina z kolei, będąc członkiem porozumienia, 
nie może też zachowywać się tak, że nie wnosi aportu i z tego tytułu „gubi” dochód, który  
w jego przekonaniu od momentu podpisania porozumienia i uwzględnienia tego majątku, który 
już był, a jego zdaniem w 2002 r. była to wartość na pewno co najmniej 60.000.000,00 zł, to już 
straciła dochód z tytułu podatku od nieruchomości przez 1,5 roku – w granicach 2.000.000,00 zł. 
Gmina Mosina pozostając przy majątku o wartości 9 mln zł może powierzyć firmie AQUANET 
jego eksploatację, który będzie na pewno tworzył koszty i za to zamiast przyjmować dochód, 
trzeba będzie obniżyć koszty. Wyraził przy tym przekonanie, że obecnie mosińska gmina 
powinna zaprowadzić należytą gospodarkę na mieniu komunalnym, aby stworzyć możliwości 
dochodu i w pełni zabezpieczyć dalsze działanie na sieci, czyli odpis amortyzacyjny, remonty  
i wszelkie inne sprawy, które są związane z tym majątkiem.    
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, iż „wchodząc w ten temat” interesowała się ona jak inne 
gminy przekazują majątek spółce AQUANET. Wyraziła przy tym przekonanie, że przyjęta przez 
Gminę Mosina forma jest korzystniejsza niż forma przekazywania majątku o wartości 
„księgowej” przyjęta przez inne gminy. Gmina Mosina nie posiada bowiem w całości 
dokumentacji, wykazów, przyporządkowania księgowego inwentaryzowanego majątku,  
w związku z czym na podstawie posiadanej dokumentacji może ona udowodnić majątek  
o wartości 30.000.000,00 zł.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż jest bardzo duży problem  
w przekazywaniu inwestycji, gdyż pierwsze inwestycje powstały w 1967 lub 1968 roku,  
w związku z czym byłoby to bardzo trudne do zrealizowania. Poinformował przy tym,  
że inwentaryzacja dokonana przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie została bardzo 
wysoko oceniona przez specjalistów.  
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła uwagę, że inwentaryzacja ta była 
przewartościowana. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż pierwsza wycena w  wysokości 
192.000.000,00 zł, została dokonana według wskaźnika, który jest ogólnie obowiązującą normą 
w całej Polsce, ale generalnie przypisana jest do pewnych wartości obowiązujących  
w Warszawie, stąd konieczność przekwalifikowania, czy przecenienia tego majątku według norm 
obowiązujących w obecnym prawie. 
Burmistrz Zofia Springer  poinformowała, że w skład „tej” wyceny nie wchodzi „Czarnokurz”, 
„Pożegowo” oraz oczyszczalnia ścieków.  
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określany w zamian za aport oparty o zinwentaryzowany majątek oraz wyraziło wolę 
przekształcenia w spółkę akcyjną. Powiadomił też, że w dniu 6 maja 2003 r. został podniesiony 
kapitał zakładowy spółki do kwoty 514.564.450,00 zł. Wynikało to z wniesienia udziałów Miasta 
Poznania, przystąpienia Gminy Czerwonak oraz ze zwiększenia udziału przez Murowaną Goślinę 
i Miasto Puszczykowo. Poinformował także, że w dniu 12 stycznia br. wpłynął wniosek do Rady 
Miejskiej w Mosinie o rozpatrzenie na jej XX sesji uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, iż w momencie zawiązywania spółki i podpisania 
porozumienia, gminy, które były na to gotowe, wprowadzały swoje aporty i przekazywały 
majątek w zarządzanie powstającej spółki. Gmina Mosina w 2002 roku wniosła swoje udziały  
na kwotę 9.000.000,00 zł, przy czym trudno w tej chwili stwierdzić, którego majątku to 
dotyczyło.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, iż była to deklaracja Miasta 
Poznania, który został uwłaszczony „na całym majątku” i te części przekazał gminom. Takie jest 
postanowienie porozumienia.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że to dotyczyło i dotyczy majątku.  
W aportach bowiem nie ma innych sformułowań. To dotyczyło majątku – jego stanu 
początkowego, który został przypisany w momencie podpisywania porozumienia w roku 1993. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że wszystkie instalacje, dotyczące całej inwestycji 
kanalizacyjnej i wodociągowej, nie zostały w momencie wchodzenia do spółki przekazane 
aportem w zarząd  spółce PWiK, obecnie AQUANET. Powiadomiła też, że w lipcu 2001 r. 
ówczesny Burmistrz Jan Kałuziński powołał komisję do zinwentaryzowania całego majątku, 
który został zinwentaryzowany, jednak nie nastąpiło jego przekazanie. Inwentaryzacja, tak jak 
doskonale wie o tym Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Inwestycji i Rozwoju 
Gospodarczego, które bardzo szczegółowo zapoznały się z tym tematem, została dokonana  
w oparciu o cały majątek kanalizacyjny i wodociągowy wybudowany na terenie Gminy Mosina. 
Poinformowała przy tym, że niektóre inwestycje dotyczą nawet początku lat 60. Pełna 
dokumentacja została przygotowana przez trzech pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie  
– Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Marię Wyzuj, 
Adama Ejchorsta oraz Hannę Woźnikiewicz. Komisją tą kierował Zbigniew Teodorczyk. 
Stwierdziła także, iż dokumentacja została bardzo rzetelnie przygotowana, jednak podejrzewa 
ona, że nie doszło do przekazania tego całego aportu, gdyż nie zostało osiągnięte porozumienie 
między spółką AQUANET a Gminą Mosina, dotyczące wyceny tegoż majątku. Powiadomiła 
również, iż w momencie objęcia przez nią kierownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, 
zainteresowała się tym tematem. Stwierdziła przy tym, że materiały w tej sprawie zostały 
przekazane do spółki AQUANET, ale nie było uzgodnionego stanowiska na ten temat. 
Poinformowała też, że w ciągu całego 2003 roku uzgadniane były wszystkie pozycje, jakie 
zostały zinwentaryzowane. W związku z tym, że bardzo trudno było uzgodnić stanowisko 
dotyczące wyceny tego majątku, zwróciła się ona do firmy „Proj-Norm”, która 20 lat istnieje  
na rynku i zajmuje się wycenami podobnego majątku. Powiadomiła także, iż w miniony 
poniedziałek miało miejsce spotkanie z przedstawicielem spółki AQUANET, Komisją Inwestycji 
i Rozwoju Gospodarczego, Komisją Budżetu i Finansów oraz z udziałem pracowników Urzędu 
Miejskiego w Mosinie zajmujących się tym tematem, na którym to cała sprawa została bardzo 
szczegółowo omówiona. Poinformowała również, że  wniesienie aportu do spółki AQUANET 
„przekłada się” bardzo dokładnie na dochód Gminy Mosina, gdyż daje wpływ 2% podatku  
od budowli i powoduje zwiększenie udziałów w spółce. Wyraziła przy tym żal, że nie zostały 
uzgodnione stanowiska już w momencie podpisania porozumienia w lipcu 2002 roku, gdyż to są 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie może przyjąć wiedząc,  
ilu przedsiębiorców sprzedaje napoje alkoholowe do 4,5%. Do dnia 31 stycznia każdego roku 
przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogiem ustawowym, 
musi złożyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie oświadczenie o wartości sprzedanych wyrobów 
alkoholowych i dopiero wtedy jest naliczana opłata na ten rok. Jeżeli przedsiębiorca nie 
przekroczy sprzedaży o wartości do 37.500,00 zł, to zapłaci on na rok 525 zł, natomiast jeżeli  
w oświadczeniu „pod odpowiedzialnością karną” napisze, że sprzedał ponad 37.500,00 zł,  
to mnoży się to razy 1,4%. W związku z tym dopiero na początku lutego br. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie wiedziała, jaka to kwota. Jeżeli będą te kwoty 
wyższe, to będzie można zastanowić się nad wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Czapurach o uruchomienie następnej świetlicy socjoterapeutycznej. Wyraziła też 
przypuszczenie, iż w następnym roku nie będzie mniej środków finansowych, a raczej należy 
założyć, że tych środków będzie więcej. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że zapytał się on tylko o to, co będzie w razie, gdyby tych 
środków finansowych było mniej. 
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Lulka 
poinformowała, iż w takim przypadku wyżej wymieniona komisja zwróci się do Rady Miejskiej 
w Mosinie o wskazanie, z realizacji którego punktu „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” ewentualnie należałoby zrezygnować.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się z prośbą o podanie kwot wynagrodzenia dla członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych  
i urzędach marszałkowskich, ogłaszane w rozporządzeniu Rady Ministrów, wynosi obecnie 
730,00 zł. Poinformował przy tym, iż na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, członkowie 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie próbowali przeliczyć stawki 
procentowe, ale nie są to takie dane „na sto procent”. Następnie powiadomił, że wynagrodzenie 
za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
dla przewodniczącego wyżej wymienionej komisji wyniosłoby 211,70 zł, dla sekretarza  
– 189,80 zł, dla członka – 167,90 zł. Są to jednak kwoty brutto, także „na rękę” wychodzi to 
sporo mniej. Wyraził przy tym przekonanie, iż są to „normalne” wynagrodzenia.         
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/163/04 w powyższej sprawie jednogłośnie  
– 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Wyrażenie zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  

do AQUANET Spółka z o.o. (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że w dniu 31 lipca 2001 roku 

uchwałą nr LX/480/02 Rada Miejska w Mosinie wyraziła zgodę na przystąpienie do Spółki 
Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Poznaniu oraz przejęcie przez Gminę Mosina 
od Miasta Poznań 184.943 udziałów o wartości 9.247.150,00 zł. Podstawą tego działania było 
podpisane 22 lipca 2002 r. porozumienie wspólników podpisane przez Miasto Poznań, Miasto 
Luboń, Miasto Puszczykowo, Gminę Murowana Goślina, Miasto Swarzędz, oraz Gminę Mosina 
i ono między innymi określiło te poszczególne udziały gmin, które zostały przekazane. Stwierdził 
przy tym, że porozumienie to ustaliło zasady podwyższania kapitału spółki, który ma być 
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w Mosinie przyjęła stanowisko w sprawie przygotowania i realizacji budżetu Gminy Mosina  
na rok 2004 jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”.  
Stanowisko to jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 
2004. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/162/04 w powyższej 
sprawie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła ważny dla społeczności dokument – budżet Gminy Mosina na rok 2004. Podziękował 
przy tym wszystkim, którzy pracowali nad tym dokumentem, a Burmistrz Zofii Springer  
wraz ze współpracownikami życzył, aby przedstawione przez z nią plany udało się zrealizować  
i aby dzięki podjętym działaniom przekazała dodatkowe środki finansowe, które będą pozwalały 
na realizację wielu różnych oczekiwań, zarówno radnych, samorządowców, jak i mieszkańców 
Gminy Mosina. 
  
do punktu 10. – „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na rok 2004” oraz zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że ustawa o wychowaniu  
w trzeźwości nałożyła na gminy obowiązek przygotowania i realizacji rocznych programów 
profilaktyki oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwrócił przy tym uwagę, iż tego rodzaju 
program na rok 2004, przygotowany przez Gminną Komisję Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych, radni otrzymali w materiałach na XX sesję Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alina Jasińska 
przedstawiła szczegóły dotyczące „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2004”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów  
na swoim posiedzeniu w dniu 19 stycznia br. dokonała szczegółowej analizy kosztów wyżej 
wymienionego programu stwierdzając, że ich zdecydowana większość – 73% – przeznaczona jest 
na bezpośrednią pomoc rodzinom, niecałe 9% – na pozostałe działania tzw. wspomagające,  
czyli profilaktyczną działalność informacyjną, 4% – na zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i wspomaganie organizacji oraz instytucji, które pomagają osobom dotkniętym 
problemem alkoholowym, natomiast 7% – na pracę komisji. Zwrócił przy tym uwagę,  
iż w drugiej części „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2004”, Komisja Budżetu i Finansów przeanalizowała propozycję 
Burmistrz Zofii Springer i postanowiła rekomendować Radzie Miejskiej w Mosinie przyjęcie 
proponowanych stawek wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy kwota 260.000,00 zł przeznaczona  
na realizację wyżej wymienionego programu nie jest kwotą zawyżoną.  
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara Lulka 
powiadomiła, iż wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Mosina z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych płacą opłatę. 
W pierwszym roku, kiedy przedsiębiorca występuje do Gminy Mosina o wyrażenie zgody  
na sprzedaż napojów alkoholowych, w sklepie „w detalu”, czy w gastronomii, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ponosi opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 
W przypadku napojów alkoholowych do 4,5% opłata ta wynosi 525 zł rocznie. Takiej kwoty 
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dla autobusów przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Mosinie, gdyż jest to bardzo dobre miejsce, 
które może zostać zagospodarowane, żeby dzieci nie wsiadały do autobusu na ulicy. Zapewniła 
też, iż środki finansowe będą przede wszystkim przeznaczane na chodniki, oświetlenie, ścieżki 
rowerowe, utrzymanie w miarę przyzwoitego stanu dróg polnych, których długość w Gminie 
Mosina wynosi 260 kilometrów. Wyraziła przy tym przekonanie, że jest to największa 
„bolączka” mosińskiej gminy. Zapewniła także, iż dodatkowe środki finansowe będą głównie 
przeznaczone na „te” projekty europejskie. Poinformowała również, że na następnej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie pracownik Urzędu Miejskiego, który zajmuje się problemem pozyskiwania 
funduszy europejskich i jest wyszkolony w tym kierunku, przedstawi jakie projekty są  obecnie 
przygotowywane. Stwierdziła też, że prawdopodobnie zaistnieje projekt termoizolacyjny szkół. 
Planuje ona bowiem wszystkie szkoły ocieplić, żeby zmniejszyć wydatki na energię służącą  
do ogrzewania tych wszystkich obiektów. Łączy się to z wymianą okien, z otynkowaniem, 
ociepleniem budynków, przy czym chce ona wszystkie szkoły do tego programu „wprowadzić”. 
Zwróciła przy tym uwagę, że pewna część finansów została „zablokowana”, żeby ten projekt 
mógł zaistnieć, a jeżeli „przyjdą” środki dodatkowe, to wtedy będą one również we wpływach 
„ujęte” i zostanie ta kwota przeznaczona na inwestycje. Oświadczyła także, iż tak, jak bliska jest 
jej Mosina, tak bliska musi jej być Pecna, Babki, Daszewice, gdyż musi ona postrzegać całą 
Gminę Mosina. Wyraziła również przypuszczenie, że  radnym Rady Miejskiej w Mosinie 
pochodzącym z danego terenu, „w sercu” najbliższe są ich miejscowości i to jest zrozumiałe. 
Stwierdziła przy tym, iż to „szarpanie” nie może być tylko w jedną stronę. Jej zdaniem zarzuty,  
iż w jednej wsi „się robi”, a w drugiej „się nie robi”, do końca nie są słuszne, gdyż jeżeli w jednej 
wsi jest szkoła, to wiadomo, że ten wydatek jest większy. Zapewniła też, iż jej troską jest,  
aby każda jednostka Gminy Mosina rozwijała się i żeby wnioski, które wpływają do budżetu 
mosińskiej gminy znalazły tę realizację. Wyraziła przy tym przypuszczenie, że nie wszystko  
uda się zrobić. Jej zdaniem ratunkiem dla budżetu Gminy Mosina są środki pozabudżetowe,  
które będą pochodziły z dodatkowych podatków od inwestorów, opłaty za powierzchnię 
gospodarczą i z uczestnictwa w różnych programach, gdzie część środków trzeba zabezpieczyć. 
Podziękowała także wszystkim radnym za bardzo wnikliwe, staranne przeanalizowanie 
wszystkich pozycji projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2004. Zapewniła przy tym, iż udział 
w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, spotkaniu z przewodniczącymi tych 
komisji, Komisją Budżetu i Finansów, również jej bardzo dużo dał. Oświadczyła również,  
że postara się redagować wersję budżetu Gminy Mosina czytelną także dla przeciętnego 
odbiorcy.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował Burmistrz Zofii Springer oraz jej 
współpracownikom, a w szczególności Skarbnik Gminy Mosina Ewie Marciniak, za obecność  
na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie i merytoryczne odpowiedzi, które  
w bardzo wielu przypadkach pozwoliły na uniknięcie niepotrzebnej korespondencji. 
 

g) stanowisko w sprawie przygotowania i realizacji budżetu Gminy 
Mosina na rok 2004. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił o odbytym posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów z przewodniczącymi komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie z udziałem 
Burmistrz Zofii Springer, Zastępcy Burmistrza Bogdana Robakowskiego oraz Skarbnik Gminy 
Mosina Ewy Marciniak. Poinformował przy tym, że na podstawie protokołów i spostrzeżeń 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie został zredagowany projekt stanowiska w sprawie 
przygotowania i realizacji budżetu Gminy Mosina na rok 2004 i odczytał jego treść. Następnie 
poddał pod głosowanie projekt stanowiska w powyższej sprawie. W jego wyniku Rada Miejska 
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wpłynęła też w sposób istotny na wielkość budżetu Gminy Mosina, natomiast określiła 
dodatkowe zadania. Stwierdziła również, że z roku na rok samorządy terytorialne są obarczane 
dodatkowymi zadaniami. Poinformowała też, że w tym roku Gmina Mosina będzie samodzielnie 
opłacać wszystkie rachunki za oświetlenie, dodatki mieszkaniowe, dotacje do dożywiania 
uczniów na terenie stołówek szkolnych. Brak będzie również refundacji podatku od środków 
transportu, czyli podatku drogowego, który kiedyś był dochodem gminy, a obecnie też nie 
wpływa. Obecnie Gmina Mosina ma ogrom zadań dodatkowych przy tym samym budżecie i przy 
tej samej stawce podatkowej podatku gruntowego i od nieruchomości. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż ocenianie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2004 jako pasywnego jest 
niesprawiedliwe, gdyż wzrosły bardzo zadania własne gminy, które musi ona zrealizować, stąd 
mniejsze kwoty można zaangażować w inwestycjach. Zwróciła także uwagę, że na terenie Gminy 
Mosina inwestuje poprzez „autostrady” AQUANET – jest to około 30 milionów zł 
zainwestowanych na terenie wsi Sasinowo, Rogalinek, Krajkowo i to też nie jest bez znaczenia. 
Powiadomiła również, iż  dochodami gminy są podatki i opłaty lokalne, przy czym na temat 
podatków już więcej nie chce mówić, gdyż wszyscy mają świadomość, jaka polityka podatkowa 
funkcjonuje w mosińskiej gminie. Poinformowała przy tym, w jakiej wysokości ustalony został 
podatek od gruntów pozostałych na terenie okolicznych gmin. Powiadomiła też, że dochodami 
gminy są dochody z majątku gminy, mogą nimi być dotacje celowe na realizację zadań 
zleconych, przy czym niektóre z nich są jeszcze utrzymane, ale maleją. Poinformowała przy tym, 
iż zadanie dodatków rodzinnych w najbliższym czasie będzie również zadaniem gminy. Wpływy 
są również z samoopodatkowania mieszkańców, spadków i zapisów darowizn oraz innych 
dochodów, pod którymi „kryją się” fundusze europejskie. Chcąc z nich korzystać, trzeba mieć 
właściwie i dobrze przygotowane projekty, które zostaną zaakceptowane przez podejmujące 
decyzje w powyższej sprawie gremia, na co również muszą zostać zaplanowane środki własne. 
Stwierdziła także, że przy obecnych zadaniach gminy i „tego rodzaju” polityce finansowej jest to 
bardzo trudne. Przypomniała przy tym, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 
stwierdziła, iż tylko przyciąganie do Gminy Mosina inwestorów daje możliwość zwiększenia 
dochodów budżetu Gminy Mosina. Jednego inwestora już ona ma, gdyż w dniu 13 stycznia br. 
podpisała akt notarialny sprzedaży 5 ha gruntu spółce „INTERCELL”, w związku z czym Gmina 
Mosina jest już z nią związana i już będą wpływały podatki z tego terenu, który spółka 
„INTERCELL” kupiła pod działalność gospodarczą. Będą to podatki od nieruchomości  
i od działalności gospodarczej, przy czym jest to już sygnał, iż będą wzrastały dochody gminy. 
Powiadomiła również, że sprzedaż tych gruntów oraz wpływy uzyskane przez nią w wyniku 
podjęcia przez nią innych działań sprawią, iż dochody w budżetu Gminy Mosina na rok 2004 
zostaną powiększone na pewno o 1.200.000,00-1.300.000,00 zł, przy czym wpływy te są 
zagwarantowane. Zapewniła przy tym, że wpływy budżetowe będą większe i wtedy będzie ona 
dopracowywać niektóre wymagające tego zadania. Przede wszystkim dodatkowe środki 
finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje. Stwierdziła też, że chcąc pozyskać inwestorów, 
oferta Gminy Mosina musi być interesująca – musi mieć ona drogi, rozwiązany układ 
komunikacyjny i wszystkie media na danym terenie, ponieważ w tym czasie Gminę Mosina 
„biją” inne gminy, które różne tereny mają doskonale przygotowane. Nie jest bowiem tak,  
że wszyscy kochają Gminę Mosina i do niej przyjdą, gdyż coś „to” kosztuje. Trzeba również  
w tym kierunku inwestować, żeby potem z tego mieć oczekiwany pożytek. Zapewniła przy tym, 
że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na „doszacowanie” „tych” zadań inwestycyjnych. 
Wyraziła także chęć kierowania się stanowiskiem, które za chwilę przedstawi prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski. Zapewniła przy tym, że „doszacowanie” przede wszystkim będzie 
dotyczyło terenów szczególnie niebezpiecznych. Zwróciła również uwagę, iż w załącznikach  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2004 znajduje się zapis, że zostanie wykonany wjazd 
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przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali zapewnienie, iż ten 
wydatek zostanie zrealizowany w miarę napływu do budżetu Gminy Mosina dodatkowych 
środków finansowych. Rozpatrzony został także wniosek Komisji Praworządności i Porządku 
Publicznego, która szukając środków finansowych na samochód dla Straży Miejskiej, 
proponowała wykreślenie zakupu USG dla Ośrodka Zdrowia w Babkach. Przewodniczący 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali zapewnienie Burmistrz Zofii Springer,  
iż wniosek o utrzymanie zakupu USG z przeznaczeniem dla „Zawarcia”, jako początku działań 
mających na celu zakup tego typu urządzeń dla spółek lekarza rodzinnego, zostanie 
zrealizowany, w związku z czym zapis ten pozostaje taki, jak został zgłoszony w projekcie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2004 przez Burmistrz Zofię Springer. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się z pytaniem, czy z tego aparatu USG będzie korzystać całe 
„Zawarcie”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż taka była intencja „tego” zakupu, 
zgodnie z którą aparat USG miałby być zlokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Babkach  
z możliwością korzystania z niego przez wszystkich mieszkańców „Zawarcia”.  
 

d) opinie klubów radnych, 
Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” Tomasz Żak 

przedstawił stanowisko wyżej wymienionego klubu radnych w sprawie projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2004, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” Zygmunt Niemczewski poinformował, że wyżej wymieniony klub radnych 
pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2004. 
Przewodniczący Klubu Radnych „SLD-UP-SD” Antoni Karliński przedstawił stanowisko wyżej 
wymienionego klubu radnych w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2004, które 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła uchwałę Nr 6 /SO-22/Pz Składu 

Orzekającego nr 22 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 stycznia 2004 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Mosina na 2004 rok, której 
kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   
 

f) stanowisko Burmistrza, 
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, iż budżet gminy jest najważniejszą 

uchwałą w pracy samorządu w ciągu całego roku. Zapewniła przy tym, że projekt budżetu Gminy 
Mosina na rok 2004 został zredagowany zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, wszystkie komisje stałe Rady 
Miejskiej w Mosinie oraz kluby radnych nad tym projektem dyskutowały. Powiadomiła też,  
że w roku 2003 weszła w życie uchwała o dochodach jednostek samorządach terytorialnego,  
dla których przepisy wykonawcze „wyszły” nieco później niż powinny, stąd projekt budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004, który powinien „zaistnieć” 15 listopada 2003 r., „zaistniał”  
miesiąc później. Stwierdziła także, iż „zaistniała” nowa ustawa o finansowaniu jednostek 
samorządu terytorialnego, z którą wiązała duże nadzieje. Na razie nie chce ona oceniać wyżej 
wymienionej ustawy, gdyż „to” się okaże dopiero jak ona „zafunkcjonuje” w sposób rzeczywisty. 
Wyraziła przy tym przekonanie, iż ustawa ta nie wniosła w zasadzie nic nowego w sposób 
znaczący, nie powiększyła udziału samorządów terytorialnych w dochodach centralnych, nie 
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„obligatoryjnie” w formie sporządzenia budżetu Gminy Mosina znajduje się wykaz inwestycji,  
w którym są dwie rubryki: dotyczące planowanych kosztów inwestycji oraz planowanych 
kosztów inwestycji na dany rok, natomiast brak jest stopnia zaawansowania inwestycji.  
W związku z tym Komisja Rewizyjna wnioskuje o uzupełnienie tego wykazu o trzecią rubrykę  
- stopień zaawansowania inwestycji. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
wnioskuje również, aby przeanalizować wszystkie bardzo niebezpieczne miejsca na terenie 
Gminy Mosina i znaleźć możliwości realizacji inwestycji, m.in. chodnika w Rogalinku. Wyraził 
przy tym przekonanie, że pewne uwagi można będzie uwzględnić, gdyż ostateczna forma 
budżetu Gminy Mosina na rok 2004 zostanie uchwalona w marcu br. Komisja Rewizyjna 
zwróciła uwagę na niski procentowy udział inwestycji wiejskich w inwestycjach planowanych  
na 2004 rok, których udział wynosi około 3,7%, a udział inwestycji w ogóle – 13, 6% w stosunku 
do przychodu. Dlatego też nad tymi kwestiami, na następnym etapie kształtowania budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004, należałoby się jeszcze zastanowić. 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Tomasz Żak powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, na swoim posiedzeniu w dniu  
12 stycznia br., po przeprowadzonej dyskusji 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”  
i 1 „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2004.  
Przewodniczący Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Ryszard Rybicki 
poinformował, iż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, na swoim 
posiedzeniu w dniu 9 stycznia br., pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gmina Mosina  
na rok 2004, zwracając się przy tym z prośbą o pozytywne rozpatrzenie zgłoszonych przez nią 
wniosków. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy Jacek Rogalka powiadomił, że wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, na swoim posiedzeniu w dniu 14 stycznia br., chciała 
dokładnie „omówić” kwotę przewidzianą w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2004  
na promocję, ale kwota ta nie została wyodrębniona, co uniemożliwiło dokonanie analizy. 
Poinformował przy tym, iż „sprawa” ta została wyjaśniona na posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Finansów, przy czym kwota ta jest wyższa niż w roku ubiegłym, w związku z czym Komisja 
Promocji Gminy nie przyjęła w tej sprawie żadnego wniosku. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jerzy Falbierski powiadomił,  
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, na swoim posiedzeniu w dniu  
12 stycznia br., przeanalizowała projekt budżetu Gminy Mosina na 2004 rok i w dziale rolnictwa 
nie wniosła uwag do wyżej wymienionego projektu. Natomiast gruntownie zostały omówione 
inne sprawy, nie tylko związane z wyżej wymienionym działem budżetowym.   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów 
podczas swojego posiedzenia, a także spotkania z Burmistrz Zofią Springer dokonała dokładnej 
analizy projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2004. Powiadomił przy tym, że ani w stosunku 
do dochodów, ani w stosunku do wydatków projektu tego budżetu Komisja Budżetu i Finansów 
nie wniosła żadnych uwag. Poinformował też, iż zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, 
odbyło się również posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z przewodniczącymi komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie i z udziałem Burmistrz Zofii Springer, Zastępcy Burmistrza Bogdana 
Robakowskiego oraz Skarbnika Gminy Mosina Ewy Marciniak, na którym przedyskutowane 
zostały wszystkie wnioski zgłoszone przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczące 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2004. W wyniku dyskusji dokonana została poprawka  
– przeznaczenie dodatkowej kwoty 20.000,00 zł na patrole policyjne, zgodnie z wnioskiem 
Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, aby w najbliższym czasie Burmistrz Zofia 
Springer mogła podpisać umowę z Wojewódzkim Komendantem Policji na cały rok. Została 
również przedyskutowana kwestia zakupu samochodu dla Straży Miejskiej, przy czym 
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gospodarki pozabudżetowej w roku 2004, określającego stawkę na prowadzenie transportu  
w zakresie dowozu dzieci do szkół.   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej  
na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2004. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/161/04 w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Budżet Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała): 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że budżet Gminy Mosina  
to nie tylko zestawienie dochodów i wydatków, ale i informacje o programie działań samorządu. 
Powiadomił też, iż w dniu 15 grudnia 2003 r. do Rady Miejskiej w Mosinie wpłynął projekt 
budżetu przygotowany przez Burmistrza Gminy Mosina Zofię Springer. Stwierdził przy tym,  
że projekt tego budżetu jest dokumentem obszernym, w związku z czym wymagał czasu  
i refleksji. Przypomniał także, iż radni przedyskutowali racje i wymienili opinie na temat projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2004 podczas posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie. Zapewnił również, że podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie zostanie 
zamknięta procedura uchwalenia budżetu Gminy Mosina na rok 2004.    

 
a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2004, 

Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że ponieważ swoje stanowisko w sprawie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004 ma przedstawić w podpunkcie f), wówczas przekaże swoje uwagi  
na ten temat. 
 

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, iż aktualny projekt uchwały 

budżetowej i projekt uchwały, jaki otrzymali radni w materiałach, nieznacznie się różnią.  
W związku tym zwrócił się z prośbą, o zaprezentowanie różnic między nimi przez Skarbnika 
Gminy Mosina Ewę Marciniak. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła zmiany wniesione do projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004 w jego ostatecznym kształcie. 
 

c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Antoni Karliński 

powiadomił, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu Gminy Mosina na 2004 rok. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć poinformował, iż na posiedzeniu w dniu  
7 stycznia br., wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, po zapoznaniu się  
z projektem budżetu Gminy Mosina na rok 2004, przyjęła kilka wniosków. Powiadomił przy 
tym, że zdaniem Komisji Rewizyjnej forma, w jakiej opracowany został projekt budżetu Gminy 
Mosina na rok 2004 jest nieczytelna, w związku z czym do analizy należałoby przedstawić 
projekt budżetu w formie opisowej. Poinformował też, że już po posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej, podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, w którym wzięli udział 
przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie i Burmistrz Zofią 
Springer, zostały przez nią wyjaśnione pewne „kwestie”. Stwierdził także, iż od wielu lat 
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na sesjach Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczą zakresu działania Rady Powiatu Poznańskiego. 
Powiadomił także, że droga do Czempinia leży na terenie 3 powiatów: poznańskiego, śremkiego  
i kościańskiego. Odcinki drogi: „kościański” i „śremski” są odgarnięte ze śniegu do czarnej 
drogi, a na „poznańskim” już jest ślizgo. Podobnie wygląda sytuacja na drodze do Żabinka, którą 
jechał on przez 18 minut z Mosiny do Żabinka. Natomiast dalej jest już czarna droga, gdyż jest to 
już powiat śremski.  
Radny Marek Klemens stwierdził, że dobrze byłoby, aby chociaż 1 radny Rady Powiatu 
Poznańskiego z terenu Gminy Mosina raz na 3 miesiące uczestniczył w sesjach Rady Miejskiej  
w Mosinie. Wyraził przy tym zadowolenie z deklaracji radnego Rady Powiatu Poznańskiego 
Zbigniewa Andrusiaka o woli podjęcia współpracy z Radą Miejską w Mosinie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski  poinformował, iż podliczył zestawienie wykonanych 
robót w roku 2003. Powiadomił przy tym, iż Zarząd Dróg Powiatowych wydał na terenie Gminy 
Mosiny 266.190,00 zł, z tego na drobne inwestycje przeznaczono 54.528,00 zł, w ramach czego 
wykonano chodnik w Drużynie, we Wiórku poprawiano odwodnienie, studzienki ściekowe, 
studnie retencyjne, a w Babkach przestawiono ogrodzenie i przełożono 45 metrów chodnika.  
Ponadto zrealizowano inne remonty, dokonano wymiany, wypełnienia i regulacji znaków  
oraz tym podobnych prac. 
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak poinformował, jakie obiekty wchodzą  
w skład mienia powiatu poznańskiego. 
 
do punktu 8. – Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych  

w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2004 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie:  

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż Zakład Usług Komunalnych 
w Mosinie wykonuje na rzecz i w imieniu Gminy Mosina dwie usługi, tj. utrzymanie gminnych 
zasobów mieszkaniowych oraz transport w zakresie dowozu dzieci do szkół, za które to usługi 
otrzymuje wynagrodzenie w postaci dotacji przedmiotowych z budżetu mosińskiej gminy. 
Poinformował przy tym, że ustalenie wysokości jednostkowej dotacji należy do Rady Miejskiej 
w Mosinie. 
 

a) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 

uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2004, określającego stawkę na utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej  
na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2004. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XX/160/04 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) na prowadzenie transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół (uchwała). 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 

uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
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Radna Maria Krause stwierdziła, iż widać różnicę utrzymania dróg w powiecie poznańskim  
i okolicznych powiatach, przy czym w powiecie poznańskim zimowe utrzymanie dróg jest złe.  
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zapytała, czy radni Rady Powiatu Poznańskiego mają jakiś 
plan współpracy z Radą Miejską w Mosinie, żeby trochę promować Gminę Mosina i miała ona 
„coś” z tego. Wyraziła przy tym przekonanie, że rzeczywiście jest to takie „gaszenie ognia”  
od razu, jednak kadencja Rady Powiatu Poznańskiego potrwa jeszcze 3 lata, a skoro są trzej radni 
Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina, wyobraża sobie ona, iż coś z tego tytułu  
z „tego powiatu skapnie”, czy to w sferze turystyki, czy w sferze ochrony środowiska.  
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak wyraził przekonanie, iż przejęcie Szpitala  
w Puszczykowie nie było życzeniem powiatu poznańskiego, ponieważ stało się to z mocy 
ustawy. Stwierdził przy tym, iż w kwestii – czy pieniądze na szpital, czy pieniądze na drogi – 
brakuje mu związku, ponieważ środki finansowe przeznaczone na drogi są „jakby” zaplanowane 
w budżecie i są pieniędzmi realnymi, natomiast Szpital w Puszczykowie utrzymywany jest  
ze środków finansowych tylko i wyłącznie Narodowego Funduszu Zdrowia, także w tym 
przypadku finansowego połączenia z budżetem nie ma. Jego zdaniem niebezpieczne odcinki dróg 
to bardzo duży problem i trzeba się nim poważnie zająć. Wyraził też przekonanie, iż gdyby 
Zarząd Dróg Powiatowych był na przykład w Rogalinku, a nie w Kozichgłowach, to sytuacja  
na pewno byłaby inna, przy czym „zawsze każdy tam zamiata, gdzie najczęściej chodzi”. 
Najprawdopodobniej bowiem „taka” jest konstrukcja myślenia „tych” ludzi, ale na pewno  
można się za to „wziąć”. Wyraził przy tym żal, iż nie ma na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie radnego Rady Powiatu Poznańskiego Jana Kałuzińskiego, który jest członkiem 
komisji bezpośrednio zajmującej się „tymi” sprawami. Wyraził także zdziwienie, że „to” 
wcześniej nie wypłynęło. Stwierdził również, iż wcześniej radni Rady Powiatu Poznańskiego nie 
spotykali się z Radą Miejską w Mosinie, żeby planować jakąś „większą” współpracę, bo ona 
raczej odbywa się na zasadzie interwencji ze strony Rady Miejskiej w Mosinie i przekazywania 
sygnałów. Wyraził przy tym przekonanie, iż radni Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy 
Mosina też za bardzo nie mogą być promosińscy, ponieważ mają tak zwany mandat „wolny”. Są 
oni radnymi powiatowymi i wręcz byłoby to niemile widziane, gdyby stanowili tylko  
i wyłącznie jakiś lobbing wobec środowiska, z którego wychodzą. Jednak zawsze będą się oni 
czuli, że są z Mosiny i na zasadzie „takich prostych odruchów” będą starali się robić „jakby 
więcej”, przy czym czekają oni na uwagi od radnych Rady Miejskiej w Mosinie, ponieważ nie  
w każdej dziedzinie życia są „głęboko zaawansowani”. Jego zdaniem obecnie jest dogodny 
moment do takiej dobrej współpracy. Radni Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina 
działają w różnych komisjach stałych, w związku z czym mogą mieć wpływ na różne sprawy. 
Zwrócił też uwagę, że jest on bardzo blisko związany ze sprawami socjalnymi, natomiast 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego jest „taka interwencyjna”, przy czym w niej nie 
da się niczego załatwić, tylko można coś ocenić. Wyraził przy tym przekonanie, że jest to słuszny 
wniosek, w związku z czym postara się on porozmawiać z kolegami, gdyż jego zdaniem powinni 
oni bliżej współpracować z Radą Miejską w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby jeśli radni Rady Powiatu 
Poznańskiego byliby tym zainteresowani, odbywali raz w miesiącu dyżury w Salce Radnego,  
np. w poniedziałki. Wówczas można byłoby zwrócić się z prośbą do redakcji „Merkuriusza 
Mosińskiego”, aby zamieściła wyprzedzająco informację na ten temat.  
Radny Jacek Rogalka zaproponował, aby składane wnioski dotyczące na przykład drogi 
powiatowej, trafiały i do zarządcy tej drogi, i do radnego powiatowego z terenu Gminy Mosina, 
żeby mógł on ten wniosek popierać. Wyraził przy tym przekonanie, że brak łączności między 
radnymi Rady Powiatu Poznańskiego, a radnymi Rady Miejskiej w Mosinie jest zły. Zapewnił 
też, iż rozumie, że każdy ma swój czas wypełniony, ale niektóre problemy, które omawiane są  
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wśród tych najważniejszych szpitali poznańskich, które utworzyły „takie jakby” lobby  
i chciały się w jakiś sposób „bronić”. Wyraził przy tym przekonanie, że nie było „to” 
najszczęśliwsze rozwiązanie na „to wszystko” i  gdyby czasy były inne, a kontrakty pozwoliłyby 
działać szpitalom tak, aby nie generowałyby bieżących długów, może udałoby się częściowo 
spłacić dług Szpitala w Puszczykowie z zaoszczędzonych na bieżącej działalności środków 
finansowych. Zapewnił także, iż żaden szpital w Polsce, oprócz środków finansowych  
z Narodowego Funduszu Zdrowia i jakiś małych pieniędzy wygospodarowanych przez 
samorządy, które są organami założycielskimi, tak naprawdę nie posiada żadnych innych 
środków finansowych na odtworzenie aparatury medycznej, na przeprowadzenie „jakichś” 
większych niż tylko bieżących kosmetycznych remontów, a już nie mówiąc o „jakimś” rozwoju. 
Stwierdził przy tym, że sytuacja jest taka jaka jest i trzeba się liczyć z tym, iż trzeba będzie 
odnośnie Szpitala w Puszczykowie podjąć jeszcze jakieś decyzje. 
Radny Jerzy Falbierski zapytał, dlaczego drogi powiatowe, które nie znajdują się w gestii 
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, nie są odśnieżane i nie są posypywane piaskiem  
w czasie gołoledzi. Stwierdził przy tym, że właściciele samochodów jeżdżą w bardzo dużym 
stresie, przy czym gołoledź na drodze w kierunku Żabinka utrzymuje się do dnia dzisiejszego, 
Wyraził też przekonanie, iż ta sytuacja jest niedopuszczalna. Stwierdził przy tym, że jadąc  
w kierunku Poznania, wiadomo gdzie się zaczyna powiat poznański, bo drogi są nieodśnieżone.  
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak uznał, że są to trudne pytania, gdyż wydatki 
przeznaczone w budżecie powiatu poznańskiego na drogi, będą stanowiły 89% tego, co było  
w roku 2003. 
Radny Jerzy Falbierski zwrócił się o wyjaśnienie, czy budowa chodnika Drużyna-Nowinki 
będzie w tym roku kontynuowana.  
Radny Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak powiadomił, że Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych zapytany o inwestycje na terenie Gminy Mosina odpowiedział mu, iż plan 
inwestycyjny powiatu poznańskiego jeszcze nie został zatwierdzony. Zapewnił przy tym, że radni 
Rady Miejskiej w Mosinie mogą skorzystać z materiałów, jakie otrzymał on od Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych.   
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, że budowa tego chodnika była kontynuowana z rezerwy 
budżetu powiatu poznańskiego. Nie była to planowana inwestycja i dobrze byłoby skorzystać  
z pozwolenia na budowę i materiału, który też jest przygotowany. Wyraził przy tym przekonanie, 
iż byłoby dobrze dokończyć budowę wyżej wymienionego chodnika, tym bardziej,  
iż ta powiatowa droga jest nieodśnieżana i występuje tam ogromne niebezpieczeństwo.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się z prośbą o przekazanie planu inwestycyjnego powiatu 
poznańskiego na rok 2004. Poinformował też, że swego czasu, kiedy odbywały się spotkania 
dotyczące Szpitala w Puszczykowie, doktor Stryczyński cały czas mówił, iż największy dług 
generuje „ten” hotel obok. Stwierdził przy tym, że w dalszym ciągu hotel jest jeszcze integralną 
częścią tego szpitala. Wyraził także przekonanie, że ten sam problem dotyczy terenów wokół 
Szpitala w Puszczykowie, które nie są mu zupełnie potrzebne. Jeszcze trochę, a „przerośnie” to 
„możliwość procentową” do budżetu  powiatu poznańskiego, a szkoda byłoby tego. Jego 
zdaniem gdyby to był szpital znajdujący się w centrum powiatu poznańskiego, to wszystkie inne 
gminy - Suchy Las, Swarzędz, czy Murowana Goślina, byłyby zainteresowane jego istnieniem. 
Przy podziale administracyjnym kraju utworzono jednak jeden wielki powiat wokół Poznania,  
co było błędem, bo gdyby były dwa powiaty poznańskie - północny i południowy, to byłoby 
zupełnie inaczej. 
Radna Magdalena Wojciechowska wyraziła przekonanie, że jeżeli ten szpital jest „niepewny”  
i „niepewne” są także drogi, to należy zdecydować się i albo dać na drogi, żeby ludzie nie łamali 
nóg i nie było wypadków, albo dać na szpital, żeby to było pewne. 
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bieżącej działalności przejął na siebie zespół, który ten szpital prowadzi, czyli spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadzie umowy dzierżawnej szpitala. Nie wygląda to tak, 
jak to się wszystkim wydawało od samego początku, że będzie to „zdjęcie” problemu z powiatu. 
W związku z tym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego do tego problemu jeszcze raz 
w tym roku wróci, aby sprawdzić realizację warunków umowy dzierżawnej ze Szpitalem  
w Puszczykowie. Wyraził przy tym przekonanie, iż jakiekolwiek zmiany w zarządzaniu tym 
szpitalem nie są możliwe z dnia na dzień dlatego, że groziłoby to utratą kontraktów  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnił także, że Szpital w Puszczykowie będzie działał, 
tylko jego likwidacja jako samofinansującego się Zakładu Opieki Zdrowotnej musi jeszcze trochę 
potrwać, żeby nie zrobić jakiegoś błędu, z którego potem nie można byłoby się wycofać.  
Radny Marek Klemens przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła stanowisko, żeby nie sprzedawać Szpitala w Puszczykowie. Wówczas trzech spośród 
sześciu radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina głosowało „za”, a trzech  
– „przeciw”. Stwierdził przy tym, że „ta” sprawa „jakoś tak” umknęła. Zwrócił się do radnego 
Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniewa Andrusiaka jako członka Komisji Rewizyjnej  
o wyjaśnienie, czy „to” był błąd tych radnych i czy zamierza on „to” w jakiś sposób nagłośnić. 
Jego zdaniem jest to o tyle ważne, że Rada Miejska w Mosinie poprzedniej kadencji przyjęła to 
stanowisko i prosiła ówczesnych radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina  
o jego uwzględnienie, a oni mimo wszystko się temu sprzeciwili i jeżeli zrobili źle, co dzisiaj 
można już jednoznacznie ocenić, to powinna być chyba jakaś kara moralna dla nich poprzez 
nagłośnienie tej sprawy. 
Radny Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak wyraził przekonanie, iż trudno osądzić 
obecnie, czy stało się coś złego. Stwierdził przy tym, że nie wie co by się stało, gdyby Szpital  
w Puszczykowie był samofinansującą, publiczną placówką. Zapewne byłby wtedy pewnie 
jeszcze dwukrotnie bardziej zadłużony. Od początku „chodziło” o to, aby znaleźć sposób  
na „zgubienie” długu, albo przynajmniej jego „zastopowanie”, wynikające z ciągłości 
działalności tego szpitala. Po różnych przemyśleniach ktoś wymyślił spółkę akcyjną. Jego 
zdaniem ta spółka akcyjna nie byłaby złym rozwiązaniem. Spółka z o. o. nie mogła wejść w życie 
ponieważ mówiono, że powiat w spółce z o. o. nie może mieć udziału na własnym mieniu. 
Natomiast do przyjęcia była spółka akcyjna. Została więc wybrana rada nadzorcza oraz prezes tej 
spółki akcyjnej i to wszystko miało zacząć działać. Powiadomił też, że Rada Powiatu 
Poznańskiego dała wtedy upoważnienie Zarządowi Powiatu i to nie było głosowanie za tym,  
co ma być, ale było to głosowanie, które właściwie uprawniło Zarząd Powiatu do podejmowania 
dalszych decyzji w sprawie zmiany warunków funkcjonowania Szpitala w Puszczykowie. Zespół 
Klinik Gdańskich pojawił się natomiast na samym finiszu poprzedniej kadencji. Oświadczył przy 
tym, iż podczas pierwszego głosowania był on zdecydowanie przeciwny, natomiast później 
zagłosował już „za”, dlatego, że nasłuchał się on „troszeczkę”, iż jest to jedyna możliwość 
zatrzymania generowania długu, który się niebezpiecznie zbliżał do budżetu całego powiatu. 
Gdyby bowiem dług ten przekroczył wartość 50% „wartości” powiatu, to ustanowiony zostałby 
powiatowy zarząd komisaryczny.  
Radny Marek Klemens wyraził przekonanie, że Szpital w Puszczykowie nie był wtedy 
najbardziej zadłużonym szpitalem i że wszystkie szpitale były w tym czasie zadłużone i to dużo 
bardziej. Stwierdził przy tym, iż wówczas padały zarzuty, dlaczego akurat koniecznie 
eksperymentować na Szpitalu w Puszczykowie, a nie na żadnym innym szpitalu.  
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak przyznał, iż jest zastanawiające, jednak nie 
umie on na to pytanie odpowiedzieć. Wyraził przy tym przypuszczenie, że tylko szpital 
branżowy, który działał na takiej zasadzie, że 50% pacjentów było z branżowej kasy chorych,  
a  50% pacjentów - z miasta. Poinformował też, że Szpital w Puszczykowie „jakby nie stał” 
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orzekania ds. stopnia niepełnosprawności, gdyż jest to obecnie w kompetencji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Poinformował też, że wspólnie z komisją zajmującą się sprawami 
zdrowia Rady Miasta Poznania Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu 
Poznańskiego wypracowała stanowisko na temat powrotu drobnej rehabilitacji do poradni typu 
gminnego. Stwierdził przy tym, iż w Mosinie tego problemu nie ma, ale na terenie powiatu 
poznańskiego są przychodnie, które posiadają warunki do „małej rehabilitacji”, gdzie człowiek 
potrzebujący takich zajęć rehabilitacyjnych i fizykoterapii, nie jest skazany na dojazd autobusem, 
do którego nie jest w stanie wsiąść.  
Radny Jacek Rogalka wyraził żal, że nie ma tu radnego Rady Powiatu Poznańskiego, który 
pracuje w komisji zajmującej się sprawami transportu, przy czym wiadomo jemu, iż w tej komisji 
pracuje Jan Kałuziński. Stwierdził przy tym, iż analizował on „troszeczkę” sprawy inwestycji 
drogowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w 2003 roku i wszystkie środki 
finansowe, jakie samorząd powiatowy wydał w zakresie dróg dotyczą akurat północnej  
i wschodniej części powiatu poznańskiego. Zwrócił też uwagę, iż drogi powiatowe, które 
znajdują się blisko Mosiny nie są odśnieżane, czyli nawet na to nie ma środków finansowych,  
„a gdzie tu mówić o inwestycjach”. Oświadczył przy tym, że sam osobiście pisał do Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych pisma i dziś dopiero otrzymał odpowiedź, przy czym wyżej 
wymieniony dyrektor odpisał na jego interpelację, prawdopodobnie z czerwca 2003 r. dotyczącą 
pobocza „grajzerówki”, iż w tym roku będzie to zadanie „zrobione”. Wyraził także 
przypuszczenie, czy nie jest to taki lobbing niektórych radnych z Rady Powiatu Poznańskiego 
polegający na dokładnym „przetasowaniu” środków  finansowych i przeniesieniu ich  
na miejscowości, w których oni mieszkają. Jego zdaniem dotyczyć to może nie tylko 
drogownictwa, ale też obiektów oświatowych, gdyż według niego „coś tu nie tak”.  
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak stwierdził, iż  nie wie, czy można to nazwać 
lobbingiem, jednak żeby postawić taki wniosek, to trzeba mieć jakieś argumenty i wskazać,  
co jest nieprawidłowe. Oświadczył przy tym, że na dzień dzisiejszy nie potrafi on takiego 
„czegoś” wskazać, natomiast jeżeli pewne „rzeczy”, które są zgłaszane z Gminy Mosina nie 
byłyby wykonane, to jest jakiś argument, żeby zadziałać. Stwierdził też, że nie potrafi on ocenić, 
które inwestycje drogowe w roku 2003 zrealizowane zostały przez Zarząd Dróg Powiatowych,  
a w których uczestniczyła Gmina Mosina. Powiadomił także, że na dzień dzisiejszy nie ma 
jeszcze zatwierdzonego planu inwestycji powiatowych na 2004 rok, ale Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w dyskusji powiedział mu „coś” na temat „przymiarki” do remontu „jakiegoś” 
mostu Borkowice-Nowinki i obiecał, iż to zadanie zostanie objęte tym planem. Wyraził pogląd, 
że na „to” trzeba po prostu naciskać. Stwierdził również, iż nie może on powiedzieć, że Zarząd 
Dróg Powiatowych robi to niewłaściwie, gdyż podział środków finansowych nie może być taki 
„wprost sprawiedliwy”, ponieważ wtedy wszyscy dostaliby po równo. Poinformował przy tym,  
że są gminy, w których drogi powiatowe przejmują bardzo duży ciężar transportowy, w związku 
z czym tam są spore nakłady finansowe. Zapewnił też, że choć nie jest członkiem komisji stałej 
Rady Powiatu Poznańskiego zajmującej się sprawami transportu, ale może podejmować tego 
typu tematy.  
Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się o wyjaśnienie, jaka jest sytuacja Szpitala  
w Puszczykowie. 
Radny Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak powiadomił, iż na ostatniej sesji Rady 
Powiatu Poznańskiego w grudniu 2003 r. została podjęta uchwała o przedłużeniu likwidacji 
Szpitala w Puszczykowie jako placówki ZOZ-u – do końca tego roku, ze względu na pewne 
zawirowania prawne. Stwierdził przy tym, że należy pamiętać o ogromnym zadłużeniu tego 
szpitala. Powiat poznański bowiem tak naprawdę generował na sobie ten cały potężny dług.  
Poinformował też, że dług generuje tylko odsetki, a nie generuje bieżącej działalności, gdyż dług 
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10. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” 
oraz zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (uchwała). 

11. Wyrażenie zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET 
Spółka z o.o. (uchwała). 

12. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004 (uchwała). 
13. Zmiana Statutu Gminy Mosina (uchwała). 
14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 30 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r. 
15. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
16. Zapytania i wnioski radnych. 
17. Zakończenie sesji. 
 
do punktu 7. – Praca radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że od 1998 roku działa  
w Polsce samorząd na szczeblu powiatów i województw. Przypomniał przy tym, iż Gmina 
Mosina wchodzi w skład powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Powiadomił 
też, że w Sejmiku Wielkopolskim nie ma przedstawiciela z terenu Gminy Mosina, natomiast  
w Radzie Powiatu Poznańskiego, z okręgu Mosina-Kórnik, mandat uzyskało trzech mieszkańców 
mosińskiej gminy: Zbigniew Andrusiak, Jan Kałuziński i Janusz Szymonowicz. Poinformował 
także, iż na prośbę radnych Rady Miejskiej w Mosinie, zwrócił się on do wymienionych wyżej 
osób z prośbą o udzielenie informacji na temat ich pracy w Radzie Powiatu Poznańskiego.  
Na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej w Mosinie nie mógł przybyć radny Rady Powiatu 
Poznańskiego Janusz Szymonowicz, ponieważ przebywa na leczeniu w szpitalu. Z kolei zadania 
służbowe uniemożliwiły przybycie na dzisiejsze obrady radnego Rady Powiatu Poznańskiego 
Jana Kałuzińskiego. Zapewnił przy tym, iż w przypadku możliwości uczestniczenia przez nich  
w innej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, będą oni mogli udzielić informacji na temat swojej 
pracy w Radzie Powiatu Poznańskiego. Powiadomił przy tym, że radny Rady Powiatu 
Poznańskiego Janusz Szymonowicz pracuje obecnie w dwóch komisjach stałych – w komisji 
zajmującej się sprawami zdrowia oraz komisji zajmującej się problemami ochrony środowiska  
i rolnictwa.  
Radny Rady Powiatu Poznańskiego Zbigniew Andrusiak poinformował, że jestem radnym Rady 
Powiatu Poznańskiego już drugą kadencję i obecnie pracuje on w Komisji Ochrony Zdrowia  
i Polityki Społecznej, której jest wiceprzewodniczącym oraz w Komisji Rewizyjnej. Powiadomił 
przy tym, iż w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego spotkał się tylko raz  
z problemem, który bezpośrednio związany był z Gminą Mosina. Dotyczył on rekultywacji 
terenów po wyrobiskach w Żabinku. Komisja Rewizyjna ustaliła wówczas, iż tereny te muszą 
być rekultywowane, a wnioski pokontrolne przekazała Zarządowi Powiatu Poznańskiego  
do wykonania. Komisja Rewizyjna Rady Powiaty Poznańskiego zajmowała się także bardzo 
szeroko problemem Szpitala w Puszczykowie. Następnie przedstawił organizację pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego. Poinformował też, iż nie opuścił żadnej sesji Rady 
Powiatu Poznańskiego i żadnego posiedzenia jej komisji, przy czym frekwencja całej Rady 
Powiatu Poznańskiego wynosi około 98%. Przedstawił przy tym tematy ujęte w planie pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2004. Powiadomił także o problematyce 
podejmowanej w pracy Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu 
Poznańskiego. Poinformował przy tym, że bardzo dużo miejsca w pracy wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Powiatu Poznańskiego, zajmują sprawy społeczne i socjalne. Powiadomił 
również, iż rozwiązuje on wiele indywidualnych problemów. Może więc wiele „rzeczy” ułatwić, 
jeżeli radni Rady Miejskiej w Mosinie mieliby jakiś problem. Dotyczy „to” również zespołu 
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punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę 
Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu i następnie 
poddał pod głosowanie wyżej wymieniony wniosek. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła wniosek w powyższej sprawie 18 głosami „za”, w związku z czym do porządku obrad 
XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie został wprowadzony jako punkt 11 – Wyrażenie zgody  
na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o. 
(uchwała). 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że do Rady Miejskiej w Mosinie 
wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jej dzisiejszej sesji punktu dotyczącego 
projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej i następnie poddał  
pod głosowanie wyżej wymieniony wniosek. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”, w związku z czym  
do porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie został wprowadzony jako punkt 12 – Plan 
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004 (uchwała).    
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż do Rady Miejskiej w Mosinie 
wpłynął wniosek Burmistrz Zofii Springer o wprowadzenie do porządku obrad jej XX sesji 
punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina i następnie 
poddał pod głosowanie wyżej wymieniony wniosek. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła wniosek w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”, w związku z czym 
do porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie został wprowadzony jako punkt 13  
– Zmiana Statutu Gminy Mosina (uchwała).    
Radny Zygmunt Niemczewski zaproponował, aby punkt dotyczący pracy radnych Rady Powiatu 
Poznańskiego z terenu Gminy Mosina, zaplanowany w porządku obrad jako punkt 10, umieścić 
jako punkt 7.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że przyjmuje wniosek radnego 
Zygmunta Niemczewskiego.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony 
porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Praca radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina. 
8. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 

gospodarki pozabudżetowej w roku 2004 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie:  
a) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
b) na prowadzenie transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół (uchwała). 

9. Budżet Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała): 
a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2004, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Burmistrza, 
g) stanowisko w sprawie przygotowania i realizacji budżetu Gminy Mosina  

na rok 2004. 
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osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecny był ze względu na wyjazd służbowy – radny 
Marian Sobecki. 
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. 

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

1) Barbara Czaińska, 
2) Jacek Bąkowski. 

W związku z tym, że radna Barbara Czaińska oraz radny Jacek Bąkowski przyjęli propozycję 
kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury  
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”, 
wybrała radną Barbarę Czaińską oraz radnego Jacka Bąkowskiego do pełnienia funkcji członków 
Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującej 
sporządzenie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełniła radna  
Krystyna Sakwa-Jakubowska. 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, 19 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”, wybrała radną Krystynę Sakwę-Jakubowską do nadzorowania 
sporządzenia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że protokół z XVIII 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 Marian Sobecki nadzorujący prowadzenie protokołu. W związku z tym, że radni nie 
zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował 
przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej bez odczytania, poddając swoją propozycję  
pod głosowanie. W jego wyniku radni jednogłośnie – 20 głosami „za”, przyjęli powyższy 
protokół. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że protokół z XIX sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie, której przewodniczył, został sporządzony zgodnie z porządkiem obrad oraz posiada 
wszystkie załączniki i materiały związane z tą sesją. Potwierdziła to swoim podpisem radna 
Barbara Czaińska nadzorująca prowadzenie protokołu. W związku z tym, że radni nie zgłosili 
żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował przyjęcie 
protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej bez odczytania, poddając swoją propozycję  
pod głosowanie. W jego wyniku radni jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”, przyjęli powyższy 
protokół. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, iż do Rady Miejskiej w Mosinie 
wpłynął wniosek Burmistrz Zofii Springer o wprowadzenie do porządku obrad jej XX sesji 



Protokół nr XX/04 
z XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 29 stycznia 2004 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 sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 

gospodarki pozabudżetowej w roku 2004 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie:  
a) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
b) na prowadzenie transportu w zakresie dowozu dzieci do szkół (uchwała). 

8. Budżet Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała): 
a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2004, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Burmistrza, 
g) stanowisko w sprawie przygotowania i realizacji budżetu Gminy Mosina  

na rok 2004. 
9. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” 

oraz zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (uchwała). 

10. Praca radnych Rady Powiatu Poznańskiego z terenu Gminy Mosina. 
11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 30 grudnia 2003 r. do 28 stycznia 2004 r. 
12. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
13. Zapytania i wnioski radnych. 
14. 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 20 radnych, co stanowi 90,48% ogólnego stanu 


