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

która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2004 r.  
w Mosińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Dworcowej 4. 

 
 

Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2003: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2003 roku: 
- informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2003, 
- informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2003, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach 
Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina z rok 2003, 

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

budżetu Gminy Mosina w roku 2003, 
e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy Mosina             

w 2003 roku, 
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej                

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2003 rok, 
g) dyskusja, 
h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina              

za 2003 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina, 
i) uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania  Burmistrza z wykonania budżetu 

Gminy Mosina za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina. 

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 15 do 28 kwietnia 2004 r. 
8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
9. Zapytania i wnioski radnych. 
10. 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. 
 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził,            
że Rada Miejska jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na ogólny 
stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 19 radnych, co stanowi 90,48 % ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecny był radny Jacek Rogalka z  powodu 
choroby. 
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Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu.   
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby Komisję 
Wnioskowo-Skrutacyjną powołać w jednej osobie – radnego Jerzego Falbierskiego.  
W związku z tym, że wyżej wymieniony radny przyjął propozycję kandydowania, 
prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”, wybrała radnego 
Jerzego Falbierskiego do pełnienia funkcji członka Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję 
nadzorującego sporządzenie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny 
Stanisław Barć. W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę 
propozycję, prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę                       
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 19 głosami „za”, 
wybrała radnego Stanisława Barcia do nadzorowania sporządzenia protokołu z XXIV sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie.  
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został 
wyżej przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami i materiałami na tę sesję. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby w proponowanym porządku 
obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w punkcie 6 wykreślić podpunkt i)  
w brzemieniu: „uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania  Burmistrza z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina.”  
oraz aby podpunkt h) przyjął brzmienie: „przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2003 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina 
(uchwała).”. Powiadomił przy tym, że powyższa propozycja wynika z najnowszych tendencji 
w stosowaniu prawa samorządowego.     
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony 
porządek obrad XXIV 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. Ustalenie porządku obrad. 
6. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2003: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2003 roku: 
- informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2003, 
- informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2003, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach 
Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina z rok 2003, 

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

budżetu Gminy Mosina w roku 2003, 
e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy Mosina             

w 2003 roku, 
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f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej                
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2003 rok, 

g) dyskusja, 
h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina              

za 2003 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina (uchwała). 
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 15 do 28 kwietnia 2004 r. 
8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
9. Zapytania i wnioski radnych. 
10. Zakończenie sesji. 
W tym momencie na salę obrad przybyła radna Danuta Białas, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu XXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie uczestniczyło już 20 radnych.  
 
do punktu 6. – Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2003: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2003 
roku: 

- informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2003, 
- informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2003, 

Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mosina na rok 2003 było przedmiotem rozważań wszystkich komisji stałych  
w Mosinie, a także klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie. Wyraziła przypuszczenie,  
iż powyższe sprawozdanie jest radnym bardzo dobrze znane. Stwierdziła przy tym, że jest 
jednak taki wymóg, aby przedstawiła ona jeszcze raz bardzo konkretnie powyższe 
sprawozdanie i aby omówiła ona bardziej interesujące pozycje. Wyraziła przypuszczenie,  
iż wszyscy radni wiedzą, że budżet Gminy Mosina został uchwalony 30 grudnia 2002 roku,  
w wysokości 29.230.135,00 zł. Powiadomiła, że wykonanie dochodów zamyka się kwotą 
około 34.681.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków, zamyka się kwotą około 
38.584.000,00 zł. Poinformowała przy tym, iż w „międzyczasie” Rada Miejska podjęła  
6 uchwał, a Burmistrz Gminy Mosina podjął jedno zarządzenie, zmieniające budżet Gminy 
Mosina na rok 2003 w dochodach i wydatkach. Wyraziła przy tym przekonanie, iż wszystkie 
„te” podjęte działania są radnym doskonale znane, w  związku z tym nie będzie ona mówiła, 
czego one dotyczyły. Stwierdziła przy tym, że patrząc „inaczej” na budżet Gminy Mosina, nie 
mówiąc przy tym o deficycie, który został pokryty kredytami, można powiedzieć,  
iż na zaplanowaną kwotę około 29.230.000,00 zł,  udało jej się wykonać budżet na około 
34.545.000,00 zł. Omówiła szczegóły dotyczące tabeli pt. „Analiza budżetu za lata 1999 - 
2003 - dochody”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie przedstawiła 
wykres obrazujący przedstawione wyżej dane, który to stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. Przedstawiła dane zawarte w tabeli pt. „Analiza budżetu za lata 1999 - 2003 - 
wydatki”, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Omówiła przy tym wykres 
obrazujący przedstawione wyżej dane, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Przedstawiła wyjaśnienia do informacji zawartych w tabeli pt. „Wnioski wynikające z analizy 
budżetu za lata 1999 - 2003 w oparciu o wykonanie dochodów”, która stanowi załącznik  
do niniejszego protokołu. Omówiła przy tym wykres obrazujący przedstawione wyżej dane, 
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wyraziła pogląd, że podatek  
od nieruchomości od osób fizycznych powinien mieć tendencję wzrastającą, nie „lawinowo”  
i nie „ogromnie”, ale „małymi krokami”, przy czym gmina powinna dochodzić do wielkości 
większych. Wyjaśniła przy tym, że w tej chwili podatek od gruntu i od nieruchomości,  
czyli ten najbardziej „dotkliwy”, kształtuje się w Gminie Mosina na poziomie 30%. 
Stwierdziła, iż trzeba się również przygotować do tego, że być może Unia Europejska narzuci  
w najbliższych latach funkcjonowanie podatku katastralnego. Wyjaśniła, iż wówczas podatek 
jest płatny od wartości nieruchomości. Wyraziła pogląd, że w przypadku podatku  
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od nieruchomości od osób prawnych, czyli „producentów”, „usługowców”, widać, iż „tu” się 
opłaca inwestować, nawet w przypadku stawiania magazynów. Stwierdziła, iż w przypadku 
tego podatku, tendencja jest wzrastająca, chociaż porównywalna trzema latami - od roku 2001 
jest to 14%, potem 13%, teraz 14%. Następnie poinformowała, że na subwencje oświatowe 
nie ma ona wpływu, subwencja jest określona przez ministra i będzie taka, jaka będzie, tylko 
trzeba ją bardzo ekonomicznie wydawać. Powiadomiła, iż w tym roku dyrektorzy szkół  
są autorami budżetu, przestrzegają dyscypliny budżetowej, umieją już w zasadzie zredagować 
własny budżet. Wyraziła przy tym przekonanie, że „to” jest jedyna droga. Zapowiedziała,  
iż będzie się ona bardzo szczegółowo przyglądała liczbie dzieci w klasach i „sieci” szkół,  
a materiały z tym związane, będą omawiane na posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury  
i Sportu. Stwierdziła, że wielkość „pozostałe dochody” zależy w dużej mierze od niej. 
Oświadczyła, iż będzie ona kształtować je wzrastająco. Wyraziła przy tym pogląd,  
że tendencja przez wszystkie te lata jest „taka różna”, a ostatnio udaje się „zebrać” te dochody 
w podobnej wysokości – około 30%. Poinformowała, iż zaprezentowany materiał jest 
dostępny i może ona na następną sesję go dla radnych przygotować. Wyraziła zadowolenie, 
że budżet Gminy Mosina na rok 2003 został wykonany  w 100% i udało się, w porównaniu  
do planowanych dochodów, zwiększyć go o 5.315.000,00 zł stwierdziła, iż nie jest to tylko 
zasługa burmistrzów, zasługa pracowników Urzędu Miejskiego, jest to również zasługa 
radnych, którzy „podchodzili” do redakcji budżetu i analizowali wszystkie wnioski 
prowadzące do jego nowelizacji. Podziękowała Radzie Miejskiej oraz zastępcom Burmistrza  
i urzędnikom. Stwierdziła, iż jest to wspólny sukces, że jest dobrze i „oby” tę tendencję  
udało się utrzymywać. Wyraziła przypuszczenie, że wszyscy mają chyba świadomość,  
iż w przyszłym roku Gmina Mosina zaczyna spłacać kredyt, który jest ogromny. 
Poinformowała, że płacone odsetki wynoszą w tej chwili około 500.000,00 zł, a spłaty  
będą się kształtowały na poziomie 4.500.000,00 zł. Wyraziła pogląd, iż w związku z tym, 
wspólne starania powinny doprowadzić do wzrostu budżetu przy wykorzystaniu wszystkich 
dróg, w tym wzrost podatków tych najbardziej dotkliwych – od nieruchomości, tak jak 
powiedziała ona wcześniej – nie lawinowo, ale małymi krokami. Zapowiedziała, że będzie 
ona również, choć to jest bardzo niepopularne działanie, sprawdzać deklaracje podatkowe  
i od osób prawnych, i od osób fizycznych, gdyż dochodzą do niej sygnały, że są domy,  
gdzie od dawna mieszkają ludzie, a podatki nie są regulowane. Stwierdziła, iż na udział  
w podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma ona bezpośredniego wpływu, jedynie 
wpływ pośredni. Wyjaśniła, że jeżeli będzie ona organizowała miejsca pracy, to ten podatek 
będzie oczywiście większy, a co za tym idzie, będzie też większy udział Gminy Mosina  
w tym podatku. Poinformowała, że zamknęła ona sprawę terenu pod inwestycję firmy 
„INTERCELL”. Powiadomiła, iż Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski oraz Zastępca 
Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarowania Gruntami Elżbieta Kaczmarek, podpisali 
akt notarialny na trzeci etap terenu, żeby ta inwestycja mogła wreszcie zaistnieć. Wyjaśniła,  
iż wreszcie udało się „poukładać” sprawy z firmą „SWARZĘDZ MEBLE”, przy czym tereny, 
które mają być zaangażowane pod budowę zakładu, może ona „spokojnie” przekazać firmie 
„INTERCELL”. Stwierdziła, że wyżej wymieniona firma bardzo się denerwuje, ponieważ 
warunki pogodowe są sprzyjające i firma ta chciałaby rozpocząć proces inwestycyjny. 
Następnie oświadczyła, iż oczekuje ona „podobnego” wsparcia od radnych, jeżeli będzie  
tę funkcję pełniła w przyszłym roku. Wyraziła pogląd, że „ratunek” dla Gminy Mosina 
istnieje tylko w zwiększeniu dochodów do budżetu. Poddała w wątpliwość, czy „takie” 
emocje powinny towarzyszyć przy ustalaniu podatku, który ma wpływ na budowę całego 
budżetu.      
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b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu                        
o sprawozdaniach Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina 
za rok 2003, 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała Uchwałę Nr 13/SO-22/2004 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia  
2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 30 marca 2004 roku 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 roku, której kserokopia stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
 

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

Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia 2004 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za pozytywną, 
gospodarną i zgodną z przepisami działalność dotyczącą realizacji i wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2003 r., który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) opinie Komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu dochodów         
oraz wydatków budżetu Gminy Mosina w roku 2003, 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował,  
że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, na swoim posiedzenie w dniu 
22 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2003. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
powiadomiła, iż wyżej wymieniona komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2003 w działach 010 oraz 120, dotyczących rolnictwa i łowiectwa. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Żak poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała, bez zastrzeżeń przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Mosina  za rok 2003 w dziale dotyczącym oświaty i wychowania. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna  
Sakwa-Jakubowska powiadomiła, iż wyżej wymieniona komisja stała pozytywnie opiniuje 
sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Mosina w roku 2003, w dziale 851 dotyczącym 
ochrony zdrowia. Poinformowała przy tym, że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jaki sprzęt został zakupiony ze środków 
przeznaczonych na opiekę paliatywną. Następnie poinformowała, iż wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji 
budżetu Gminy Mosina w roku 2003 w dziale 853.     
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause powiadomiła, że wyżej wymieniona komisja stała pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 rok.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
poinformował, iż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie bez uwag 
przyjęła wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na bezpieczeństwo i porządek 
publiczny Gminy Mosina w 2003 roku.  
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka 
powiadomił, że wyżej wymieniona komisja stała Rady pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Mosina za 2003 rok, w części dotyczącej wydatków 
na promocję gminy. 
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e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy 
Mosina w 2002 roku, 

Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” Tomasz 
Żak powiadomił, iż wyżej wymieniony Klub Radnych przyjmuje bez zastrzeżeń 
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” Zygmunt Niemczewski poinformował, że wyżej wymieniony Klub 
Radnych w dniu 27 kwietnia 2004 roku przyjął sprawozdanie Burmistrza z wykonania 
budżetu Gminy Mosina na rok 2003 i tym samym jest za udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina.  
Przewodniczący Klubu Radnych „SLD-UP-SD” Antoni Karliński powiadomił, iż wyżej 
wymieniony Klub Radnych pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu Gminy Mosina  
na 2003 rok.  
 

f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina za 2003 rok, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie Stanisław Barć 
odczytał uchwałę Nr 49/SO-5/Ab/2004/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mosina za 2003 r., która stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
 

g) dyskusja, 
Przewodniczący Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita 

Mosińska Naszym Dobrem” Zygmunt Niemczewski oświadczył, że został zobowiązany przez 
wyżej wymieniony Klub Radnych do wypowiedzenia kilku zdań. Stwierdził, iż „nie taki się 
narodził, co by wszystkim dogodził”. Wyraził pogląd, że cieszy fakt, iż Gmina Mosina ma 
Burmistrza z wyboru, z powołania, z predyspozycjami do rządzenia. Stwierdził, iż jeszcze 
bardziej cieszy fakt, że Gmina Mosina ma gospodarza. Wyraził przekonanie, iż przez te 
„półtora” roku, Burmistrz Zofia Springer „to” udowodniła. Poinformował przy tym, że około 
12 lat wstecz, ówczesny „autorytet Gminy Mosina”, ówczesny dyrektor banku wypowiedział 
takie słowa: „rządzących było wielu, ale gospodarza mamy po raz pierwszy”. Wyjaśnił,  
iż słowa te dotyczyły wówczas ówczesnego Burmistrza Gminy Mosina Bogdana 
Robakowskiego. Wyraził pogląd, że dzisiaj można przytoczyć „prawie” takie same słowa. 
Wyraził opinię, że byli ci, co rządzili, ale na szczęście powrócił gospodarz. Przytoczył 
przykład „długu puszczykowskiego” stwierdzając, iż tak rządzi gospodarz. Oświadczył,  
iż radnych z Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym 
Dobrem” cieszy fakt, że oprócz dobrze rządzącej Burmistrz Zofii Springer - dobrego 
gospodarza  - mają oni jeszcze „menadżera”. Stwierdził, że przytoczy „tu” jeszcze jeden fakt - 
„INTERCELL”. Oświadczył, że miał on możliwość przekonać się jak perfekcyjnie  
i profesjonalnie podeszła do sprawy Burmistrz Zofia Springer i Zastępca Burmistrza Bogdan 
Robakowski. Następnie przedstawił w skrócie chronologiczny przebieg kontaktów z firmą 
„INTERCELL”. Podkreślił przy tym profesjonalizm Burmistrz Zofii Springer. Oświadczył,  
iż „chyli on czoła” przed Burmistrz Zofią Springer, a także przed pracownikami Urzędu 
Miejskiego, którzy tę „sprawę” przygotowywali. Życzył jej w imieniu Klubu Radnych 
„Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem”, aby do końca 
kadencji, a może i dłużej, wszystko było zgodnie z prawem, ekonomicznie nienagannie. 
Wyraził pogląd, że „narodziła się taka, która prawie wszystkim dogodziła”. 
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h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za 2003 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odczytał i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2003 rok 
i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2003. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXIV/209/04 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował Burmistrz Zofii Springer za pracę  
w 2003 roku.  
Burmistrz Zofia Springer złożyła podziękowania za udzielenie absolutorium. Zapewniła,  
iż będzie ona pracować jeszcze lepiej, aby nie zawieść radnych. Zwróciła się z prośbą  
o wsparcie takie, jakie miała w tym roku, żeby wszyscy coraz bardziej rozumieli, iż są 
radnymi całej Gminy Mosina, tak jak ona rozumie, że jest burmistrzem całej gminy. 
Stwierdziła, że coraz bardziej postrzega ona wraz z radnymi wspólne interesy. Wyraziła 
przekonanie, że przyszły rok będzie również pozytywny i sprawozdanie, jakie radni po roku 
usłyszą, będzie ich satysfakcjonowało.   
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski złożył gratulacje Burmistrz Zofii Springer,  
a także jej współpracownikom za wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2003. 
Podziękował przy tym radnym Rady Miejskiej w Mosinie za pracę nad sprawozdaniem 
Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 rok.      
 
do punktu 7. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 15 do 28 kwietnia 2004 r.

Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, jak również jej zastępcy, uczestniczyli w wielu szkoleniach, jakie wiążą się 
przede wszystkim z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wyjaśniła, iż „chodzi” przede 
wszystkim o redagowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jak również o wiedzę 
dotyczącą jak najszerszego korzystania z funduszów. Powiadomiła o spotkaniu:  
z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych na temat problemów związanych  
z planowanym przebiegiem linii wysokiego napięcia w Daszewicach, z przedstawicielami 
„mediów”, mających promować Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. Poinformowała,  
że w piątkowym wydaniu „Głosu Wielkopolskiego” zostanie zamieszczona oferta 
inwestycyjna Gminy Mosina, a także program obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Następnie powiadomiła o swoim udziale w majówce w stadninie koni dla dzieci 
niepełnosprawnych zorganizowanej we wsi Wiórek, w wystawie fotograficznej z okazji  
50-lecia Ogrodu Działkowego im. Adama Mickiewicza w Mosinie, w wystawie prac 
uczestników Domu Maltańskiego z Puszczykowa, w walnym zgromadzeniu działkowców  
z ul. Targowej, w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie poświęconych 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mosina, w spotkaniu z ułanami, którzy chcą się 
związać z Mosiną. Wyjaśniła, iż jest grupa osób, upamiętniających za pośrednictwem swojej 
organizacji istnienie 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Poinformowała, że spotkała się ona  
z prezesami firmy „SWARZĘDZ MEBLE” w celu dalszego omówienia zasad przejmowania 
terenu. Wyraziła pogląd, iż są to bardzo trudne rozmowy. Stwierdziła przy tym, że jest ona 
bardzo mocno zdegustowana, ponieważ od 2000 roku mówili o tym, iż nie będą w kierunku 
jakiegokolwiek zakładu produkcyjnego zainteresowani. Wyraziła przekonanie, iż rozmowy  
z nimi dotyczące likwidacji zakładu mogły się zacząć już wcześniej, a tak korzystają z tej 
uchwały restrukturyzacyjnej. Powiadomiła też o wyjeździe do Rogalina w celu wyboru 
miejsca pod pomost, który ma być na Warcie na wysokości Rogalina zamontowany, w celu 
przyciągnięcia turystyki wodnej. Poinformowała także o spotkaniu inicjatorów założenia  
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w Mosinie koła „Automobilklubu”, w którym uczestniczył Zastępca Burmistrza Stanisław 
Dębiec. Zwróciła się również z prośbą o „rozpropagowanie” przez zainteresowane osoby 
powyższej inicjatywy. Powiadomiła też o pikniku rodzinnym zorganizowanym przez Zespół 
Szkół w Mosinie, o spotkaniu z sołtysami dotyczącym pozyskiwania „małych” funduszy,  
o spotkaniu z architektami, o konkursie piosenki ekologicznej zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 1 w Mosinie. Poinformowała także o swoim udziale w „objeździe” inwestycji. 
Powiadomiła przy tym o wizycie w firmie pana Glinkowskiego. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż jest to dobra wiadomość, gdyż w krótkim czasie ma wzrosnąć 
prawdopodobnie o 200 liczba osób pracująca na terenie tego zakładu. Stwierdziła, że jest to 
„coś”, czego Gmina Mosina potrzebuje. Poinformowała również o swoim spotkaniu  
z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Mosiny, a także przedstawicielami 
Państwowej Straży Pożarnej. Wyraziła przy tym przypuszczenie, że radni Rady Miejskiej  
w  Mosinie słyszeli o „jakimś” problemie, konflikcie – tak do końca nikt nie wie  
o co chodzi – jaki istnieje pomiędzy Ochotniczą a Państwową Strażą pożarną w Mosinie. 
Poinformowała też, iż próbowała ona wspólnymi siłami ten problem rozwiązać. Oświadczyła 
przy tym, że oczekuje ona na wolę rozwiązania tego problemu, a także na to, iż ludzie  
„jakoś” uzbroją się wewnętrznie w bezinteresowną życzliwość, a nie w „polowania”  
na potknięcia i „robienie” sobie wzajemnych złośliwości. Stwierdziła także, że problemy, 
które były omawiane, nie powinny w ogóle zaistnieć na tym szczeblu, powinni to rozwiązać 
dowódcy między sobą. Wyraziła przy tym pogląd, iż od tego są „te” osoby, które powinny 
„te” relacje właściwie umieć poukładać. Poinformowała również o swoim udziale  
w  zebraniu wiejskim we wsi Pecnej, a także o udziale Zastępcy Burmistrza Stanisław Dębca 
w zebraniu wiejskim w Rogalinku. Powiadomiła też o spotkaniu Zastępcy Burmistrza 
Bogdana Robakowskiego, radcy prawnego oraz pracowników Urzędu Miejskiego z zarządem 
firmy „AQUANET”, które dotyczyło aportu Gminy Mosina. Poinformowała przy tym, iż są 
związane z tym problemy, gdyż „wystraszyli się” kwoty, na jaką zostały wycenione udziały 
mosińskiej gminy. Wyraziła także pogląd, że zaczęła się robić atmosfera bardzo 
nieprzyjemna, udowadniania sobie wzajemnie racji. Powiadomiła również, iż jest ona 
umówiona na 5 maja br. i będzie ona do tego lepiej przygotowana pod kątem jakiejś prawnej 
deklaracji, że „jeżeli nie to, to to”. Zapewniła też, że poinformuje ona o tym radnych później, 
jak to wszystko przebiega. Poinformowała przy tym, iż podnoszona jest kwestia wyceny 
aportu Gminy Mosina w formie opinii, wyceny przez rzeczoznawców, a wszystkie 
porozumienia i umowy „mówią”, że aporty mają być przyjęte na podstawie wartości 
księgowej. „Tych” wartości ona jednak nie ma, ale uważa, iż „ta” forma jest prawnie 
uzasadniona, że jeżeli nie ma innej formy wykorzystuje się właśnie wycenę przez 
rzeczoznawców, iż jest to nawet lepsza forma wyceny niż przyjęcie wartości księgowej. Takie 
zdanie, iż aport Gminy Mosina miałby być wielkością około 100.000.000,00 zł, a tym czasem 
wszyscy pozostali udziałowcy mieliby około 97.000.000,00 zł, uznała ona za argument  
w ogóle nie godny podejmowania, choć mówi się o możliwych protestach pozostałych 
udziałowców. Wyraziła także pogląd, iż sytuacja jest bardzo konkretnie określona – jeżeli 
ktoś by inwestował, dobrze wyceniał, dbał o to, poza tym w pełni pracował na tym majątku, 
to nie może udawać, że tego majątku nie ma. Następnie poinformowała o spotkaniu  
z osobami, które są bezpośrednio związane z redakcją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,  
a także o udziale w spotkaniu z emerytami z okazji Dnia Inwalidów, o spotkaniu związanym  
z redagowanym obecnie programem ochrony środowiska Gminy Mosina, który musi powstać 
do końca czerwca br. Powiadomiła również, iż uczestniczyła ona w koncercie 
zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego z okazji wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaprosiła też 
radnych do udziału w uroczystościach zorganizowanych w dniach 1 - 3 maja br. 
Poinformowała przy tym, że podczas wyżej wymienionych uroczystości chce ona podkreślić 
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akcenty „patriotyczno-unijno-narodowo-polskie”. Podziękowała wszystkim osobom, które 
miały wpływ na organizację „tych dni”, a w szczególności Kierownikowi Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Markowi Dudkowi.  
 
do punktu 8. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że w ramach obchodów Dni 
Rzeczypospolitej Mosińskiej, będzie miała miejsce sesja Rady Miejskiej w Mosinie, która 
odbędzie się w dniu 3 maja, o godzinie 11.30, po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki. Poinformował też, iż XXVI sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest  
na dzień 27 maja br. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury. Przypomniał także, że w dniu  
30 kwietnia br. mija ostateczny termin złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych  
do Biura Rady Miejskiej. Powiadomił przy tym, iż tym radnym, którzy nie dopełnią 
powyższego obowiązku, będzie on zmuszony zgodnie z prawem wstrzymać wypłatę diety. 
Poinformował również, że stanowisko Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie „Szpitala  
w Puszczykowie”, zostało przekazane do Ministerstwa Zdrowia, Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty 
Poznańskiego. Powiadomił przy tym, iż w dniu 30 kwietnia br. zostanie ono przekazane 
posłom na Sejm RP oraz senatorom RP reprezentującym województwo wielkopolskie  
w Sejmie RP i w Senacie RP. Poinformował też, że otrzymał informację od Burmistrz Zofii 
Springer, iż prezes firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne Oddział Zachód Lech Tatarski 
organizuje w dniu 11 maja o godz. 16.00 w siedzibie firmy przy ul. Marcelińskiej 1, spotkanie 
w sprawie ustalenia lokalizacji czterotorowej linii elektroenergetycznej 2 x 220 kV  
oraz 2 x 400 kV. W związku z tym zwrócił się z prośbą, aby zainteresowani radni,  
a w szczególności członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, zgłosili chęć udziału w wyżej 
wymienionym spotkaniu w Biurze Rady Miejskiej. Powiadomił też o swoim udziale w sesji 
Rady Powiatu Poznańskiego, w szkoleniu dla przewodniczących rad gmin, a także w zebraniu 
wiejskim we wsi Pecna, w którym uczestniczył razem z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Mosinie Jerzym Falbierskim. Poinformował przy tym, iż Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Jerzy Falbierski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
 Antoni Karliński reprezentowali Radę Miejską w Mosinie na spotkaniu z okazji Dnia 
Inwalidy w sprawie planu ochrony środowiska na terenie Gminy Mosina, a także podczas 
sesji naukowej „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.  
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause powiadomiła, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie  
na swoim ostatnim posiedzeniu wybrała Krzysztofa Rembowskiego na Zastępcę 
Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
poinformował, iż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 
wniosek, aby z okazji Dnia Policjanta uhonorować nagrodami policjantów z Komisariatu 
Policji w Mosinie.   
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa zapoznała się z trzema projektami zagospodarowania rynku  
i targowiska w Mosinie. Poinformował też o przekazaniu na jego ręce medalu „Jednego 
Mosina” przyznanego Radzie Miejskiej w Mosinie. Powiadomił przy tym, iż tych medali 
będzie więcej dla wszystkich radnych i że rozpoczęła się ich „dystrybucja”. Stwierdził też,  
że jest to pamiątka związana z wejściem Polski do Unii Europejskiej.   
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że zwróciła się z prośbą do pana Mariana Strenka 
oraz pana Witolda Wilhelma o przedstawienie koncepcji związanej z wydaniem medalu 
„Jednego Mosina”. Następnie zwrócił się do niej z prośbą Przewodniczący Rady Miejskiej  
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w Mosinie Przemysław Pniewski o „przymierzenie się finansowe” do obdarowania 
„Mosinem” wszystkich uczestników uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu  
3 maja br. Stwierdziła też, że zdania na „ten” temat są różne, w związku z czym ona chciałaby 
przede wszystkim „podeprzeć się” opinią radnych, co myślą na temat tej propozycji. 
Powiadomiła przy tym, że koszt jednego medalu bez „etui” wynosi 5,00 zł, natomiast razem  
z „etui” – 15,00 zł, w związku z czym byłby to w sumie koszt około 1000,00 zł za całość  
– bez opakowania. Następnie zapytała, kto z radnych jest za tym, aby zakupiła ona  
200 medali „Jednego Mosina” dla uczestników uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie  
w dniu 3 maja br. Propozycję tę poparło 8 radnych, a 9 – opowiedziało się przeciwko niej.  
   
do punktu 9. – Zapytania i wnioski radnych. 
  Radna Danuta Białas zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie, czy rzeczywiście 
wskazana jest lokalizacja parkingu przy pawilonach na ulicy Farbiarskiej w Mosinie. 
Wyraziła przy tym przypuszczenie, że nie zmieści się tam wiele samochodów,  
a znajdujące się tam drzewa może nie są przepiękne, ale są. Oświadczyła też, iż nie wyobraża 
ona sobie sama osobiście, że idąc ulicą Farbiarską będzie wchodzić na samochody. 
Powiadomiła przy tym, że są to odczucia wielu osób, które rozmawiały z nią na ten temat.  
W związku z tym zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie, czy warto dla paru samochodów 
zmieniać koncepcję tej ulicy. 
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, iż wniosek przyjmuje i że przyjrzy się temu terenowi, 
przy czym rozpatrzy ona ile samochodów będzie mogło tam skorzystać z parkowania. 
Wyraziła przy tym przekonanie, że wyżej wymieniona ulica po wybudowaniu chodnika  
i ustawieniu znaku „zakaz postoju” po prawej stronie, „cierpi” na brak miejsca do postoju. 
Stwierdziła też, iż „generalnie” Mosina cierpi na brak miejsc parkingowych, a „słabo” 
przyjmuje się parking przy ul. Kanałowej. Wyraziła także przypuszczenie, iż w sprawie 
wniosku radnej Danuty Białas być może można „pożenić” jeden i drugi interes – zieleń 
zostanie i miejsca parkingowe również będą.       
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że głównym elementem, który decyduje 
o tym parkingu są usługi. Przypomniał przy tym, że Gmina Mosina odpowiada za drogi, 
natomiast koordynacją układów komunikacyjnych i ruchu zajmuje się komisja Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Poinformował też, iż po dokonaniu oceny przez ludzi 
odpowiedzialnych za ruch i układy komunikacyjne, doszło do ustalenia, że ten parking jest 
konieczny. Stwierdził przy tym, iż wolą radnych jest „wyważyć” ten element społeczny,  
gdyż Rada Miejska w Mosinie ma kompetencje do oceny sytuacji pod względem społecznym. 
Wyraził także przekonanie, iż „dziś” wszystkie sytuacje, które tam już zaistniały przesądziły 
o tym, że powinien tam być „zalegalizowany” układ zatrzymywania się pojazdów. Obecnie 
bowiem on nie istnieje, droga jest przelotowa, z zakazem zatrzymywania się i powstają 
konflikty, stąd powstał taki właśnie projekt. Powiadomił również, że „proces” został przez 
Burmistrza Gminy Mosina uruchomiony, ponieważ nie znajduje on dzisiaj argumentów 
prawnych. Zapewnił przy tym, że jeżeli będzie taka wola społeczna, to będzie on 
zobowiązany „rozpatrywać” i Burmistrz Gminy Mosina taki wniosek przyjmuje. 
Zapowiedział też, że na następną sesję Rady Miejskiej w Mosinie przygotuje on dokładnie 
opis „tych” przygotowań, „tych sytuacji”, które doprowadziły do powstania projektu parkingu 
przy ul. Farbiarskiej w Mosinie. Zgodził się przy tym, iż jest tam obecnie przyroda, jednak 
radni będą mogli też posłuchać argumentów, które doprowadziły do opracowania projektu 
tego parkingu.    
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do punktu 10. – Zakończenie sesji. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 

zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji,                
pożegnał ich i zakończył XXIV sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 18.35. 
 
 
  Protokołowała            Przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk             Przemysław Pniewski 

Radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Stanisław Barć 
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Lista załączników 
 

1. Uchwała nr XXIV/209/04. 
2. Analiza budżetu za lata 1999 – 2003 – dochody (tabela i wykres). 
3. Analiza budżetu za lata 1999 – 2003 – wydatki (tabela i wykres). 
4. Wnioski wynikające z analizy budżetu za lata 1999 – 2003 w oparciu o wykonanie 

dochodów (tabela i wykres). 
5. Kserokopia Uchwały Nr 13/SO-22/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii             
o przedłożonym w dniu 30 marca 2004 roku sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za 2003 roku. 

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia 2004 r. o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi za pozytywną, gospodarną i zgodną z przepisami działalność dotyczącą 
realizacji i wykonania budżetu Gminy Mosina za 2003 r. 

7. Uchwała Nr 49/SO-5/Ab/2004/Po Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mosina za 2003 r. 

8. Lista obecności radnych. 
9. Lista zaproszonych gości.  
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