
Protokół nr LVII/06 
z LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2006 r. 
w Sali Imprezowej Mosińskiego Ośrodka 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. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2005: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2005 roku: 
- informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2005, 
- informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2005, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach 
Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005, 

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

budżetu Gminy Mosina w roku 2005, 
e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy Mosina  

w 2005 roku, 
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2005 rok, 
g) dyskusja, 
h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina  

za 2005 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina, 
i) uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu 

Gminy Mosina za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina. 

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 30 marca do 27 kwietnia 2006 r. 
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
10. Zapytania i wnioski radnych. 
11. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji dokonał o godzinie 16.10 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 16 radnych, co stanowi 76,19% ogólnego 
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stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecny był radny Tomasz Żak ze względów 
służbowych. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
W tym momencie na Salę Imprezową przybył radny Marek Klemens oraz radny Stanisław 
Barć, tak więc odtąd w dalszym ciągu LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, brało udział już 
18 radnych. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

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

1) Ryszard Rybicki, 
2) Antoni Karliński. 

W związku z tym, że radny Ryszard Rybicki oraz radny Antoni Karliński przyjęli propozycję 
kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury  
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 18 głosami 
„za”, wybrała radnego Ryszarda Rybickiego oraz radnego Antoniego Karlińskiego  
do pełnienia funkcji Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.  

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
sporządzenie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, pełnił radny Stanisław Barć.  
W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na tę propozycję, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 18 głosami „za”, wybrała radnego 
Stanisława Barcia do nadzorowania sporządzenia protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż protokół z LV sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie został sporządzony bardzo starannie i zawiera wszystkie materiały 
związane z tą sesją. Jego zgodność z przebiegiem obrad potwierdziła swoim podpisem, 
upoważniona przez Radę Miejską w Mosinie, radna Maria Krause. 
W tym momencie na Salę Imprezową przybyła radna Małgorzata Twardowska, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, brało udział już 19 radnych.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski zaproponował przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej bez 
odczytania, poddając swoją propozycję pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”, przyjęła powyższy protokół. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
przysłała pismo zobowiązujące Radę Miejską w Mosinie do naprawienia błędu związanego  
z rozbieżnościami w załączniku nr 5 do uchwały nr LVI/426/06. W związku z tym Burmistrz 
Zofia Springer zgłosiła wniosek, „ażebyśmy” w dniu dzisiejszym rozpatrzyli sprostowanie 
błędu rachunkowego. Polega on na tym, że w załączniku nr 5 zaplanowane zostały wydatki  
w kwocie 200.000,00 zł i 100.000,00 zł – dotyczy to rozdziału 85104 § 2540 i § 2710.  
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W związku z tym, że „kwota ta” wynosi po 150.000,00 zł w każdym „z tych” paragrafów, 
istnieje potrzeba, aby dokonać stosownego sprostowania. Następnie zaproponował,  
aby przyjąć „ten” projekt uchwały do porządku LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 
ponieważ zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, termin załatwienia sprawy 
został określony na dzień 5 maja br.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby do porządku LVII sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie wprowadzić projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 
rachunkowego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek  
17 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby projekt „tej uchwały” umieścić 
w punkcie 8 porządku LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, a dotychczasowe punkty 8-11 
otrzymały numerację podwyższoną o 1. 
Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się z prośbą o poprowadzenie dzisiejszej sesji na tyle 
sprawnie, aby w punkcie dotyczącym zapytań i wniosków radnych, radni mogli się 
wypowiedzieć swobodnie, do woli, a nie byli „popędzani”, jak to miało miejsce na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Przypomniał przy tym, że radni są w obowiązku, natomiast 
w innych punktach, co jest dobre, Burmistrz Gminy Mosina, jej zastępcy, kierownicy 
referatów i goście mogą wypowiedzieć się do woli.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski oświadczył, że się zgadza. Zwrócił przy tym 
uwagę, że treść punktu, o którym mówił radny Zygmunt Niemczewski, brzmi: „zapytania  
i wnioski radnych”, a nie wypowiedzi. Zauważył też, że przebieg wydarzeń zależy  
od „państwa”, gdyż jeżeli „tych wypowiedzi w poszczególnych punktach” jest więcej,  
to dłużej później „wszystko trwa”.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, w ten sposób został 
ustalony porządek LVII 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 protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2005: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2005 roku: 
-     informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2005, 
-     informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2005, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach 
Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005, 

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

budżetu Gminy Mosina w roku 2005, 
e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy Mosina  

w 2005 roku, 
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2005 rok, 
g) dyskusja, 
h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina  

za 2005 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina, 
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i) uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu 
Gminy Mosina za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina. 

8. Sprostowanie błędu rachunkowego (uchwała). 
9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 30 marca do 27 kwietnia 2006 r. 
10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
11. Zapytania i wnioski radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
do punktu 7. – Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2005: 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że „dokonamy” w dniu 
dzisiejszym oceny wykonania przez Burmistrza Gminy Mosina budżetu gminy, oceny opartej 
na dokumentach przygotowanych przez służby finansowe Urzędu Miejskiego w Mosinie  
oraz instytucję kontrolną, czyli Regionalną Izbę Obrachunkową. Dzisiejsza sesja kończy długi 
proces i wieńczy działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, pracę klubów radnych  
i każdego z radnych. Zaprezentowane zostaną „nam” oceny i informacje, a na ich podstawie 
„podejmiemy” decyzję o przyjęciu sprawozdania burmistrza i udzieleniu absolutorium. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Imprezową przybył radny Jerzy Falbierski, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu LVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, brało udział już 20 radnych. 
 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2005 
roku: 
-     informacja o wykonaniu dochodów budżetu w roku 2005, 
-     informacja o wykonaniu wydatków budżetu w roku 2005, 

Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że zgodnie z wymogami przepisu art. 199 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przedłożono Radzie Miejskiej  
w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, sprawozdanie z przebiegu 
wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005 wraz z wymaganymi załącznikami. 
Regionalna Izba Obrachunkowa oceniając wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2005,  
w dniu 21 kwietnia 2006 r. uchwałą Nr 40/17/0954/2006 wydała opinię pozytywną  
o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Mosina sprawozdaniu. Zwróciła przy tym uwagę, 
że materiały „te” były szeroko omawiane na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie, a w szczególności – Komisji Rewizyjnej. Przypomniała też, że budżet Gminy 
Mosina na rok 2005 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2004 r. w wysokości  
38.185.631,00 zł po stronie dochodów i 34.945.631,00 zł po stronie wydatków. Zwróciła przy 
tym uwagę, że w obydwu wyżej wymienionych kwotach znajdują się przekazane dotacje 
celowe w wysokości 4.276.492,00 zł. Nadwyżka budżetowa była przeznaczona na spłatę 
pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, umniejszona o środki unijne w wysokości 843.000,00 zł  
i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 767.651,00 zł. Zauważyła 
także, że budżet w ciągu 2005 roku zmieniany był dziesięciokrotnie – uchwałami z dnia:  
24 lutego, 31 marca, 15 kwietnia, 30 czerwca, 29 września, 30 listopada i 29 grudnia  
oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina z dnia: 28 października, 29 listopada  
i 30 grudnia 2005 r. Na dzień 31 grudnia 2005 r. budżet po stronie dochodów „zamyka się” 
kwotą 40.963.937,00 zł, a po stronie wydatków 36.733.951,00 zł. Dotacje celowe po stronie 
dochodów wynoszą 5.639.055,00 zł, a wydatków – 5.209.320,00 zł. Wyraziła również 
przekonanie, że oceniając budżet roku 2005 stwierdzić należy, iż wykonanie dochodów  
w stosunku do założonego planu, wynosi 101%. Największe pozycje w dochodach ogółem 
stanowią dochody od osób prawnych i fizycznych – 20.838.529,00 zł, które zostały wykonane 
w 102% oraz różne rozliczenia, które „dały” dochód w wysokości 10.028.131,00 zł  
– wykonane w 100%. Najniższe wykonanie dochodów stanowi karta podatkowa – 68%, 
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będąca dochodem gminy, ale pobieranym przez urzędy skarbowe oraz wykonanie opłaty 
eksploatacyjnej – w wysokości 57%. W sumie realizacja dochodów podatkowych wynosi 
100%. Mimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów ogółem, zaległości na koniec roku 
budżetowego wyniosły 2.832.963,00 zł. Stwierdziła też, że w wyniku niepodjęcia przez Radę 
Miejską w Mosinie uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości na rok 2006,  
przy obniżeniu ceny skupu 1 q żyta, stanowiącej podstawę liczenia podatku rolnego  
oraz obniżeniu stawek podatku od środków transportowych, Gmina Mosina w roku 2005 
utraciła łącznie dochody w wysokości 2.861.085,00 zł. Decyzjami Burmistrza Gminy Mosina 
udzielono ulg w postaci umorzeń i odroczeń na łączną kwotę 180.595,00 zł. Zwróciła także 
uwagę, że w stosunku do założonego planu, wykonanie wydatków wynosi 94%. Największą 
pozycję w wydatkach stanowi dział 801 i 854 dotyczący oświaty i wychowania  
– 16.321.666,00 zł , czyli 44% wydatków ogółem. Wydatki na zadania z zakresu pomocy 
społecznej – dział 852, stanowią 6.054.508,00 zł i 16,5% wydatków ogółem. Ponadto 
istotnymi pozycjami i też bardzo znaczącymi w budżecie, były wydatki na: bezpieczeństwo 
publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Straży Miejskiej w Mosinie i obronę cywilną, kulturę fizyczną i sport, 
administrację publiczną, w ramach których zawarte są koszty utrzymania Rady Miejskiej  
w Mosinie, Urzędu Miejskiego w Mosinie, wydatki na komisję poborową, promocję gminy, 
gospodarkę mieszkaniową – są to wydatki związane z wykupem gruntów, podziały 
geodezyjne, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe oraz gospodarkę komunalną,  
w ramach której największą pozycję stanowią koszty energii elektrycznej i konserwacja 
oświetlenia ulicznego. Ponadto z budżetu Gminy Mosina udzielone zostały dotacje  
w wysokości 4.261.003,00 zł z przeznaczeniem na: dowozy szkolne, komunikację gminną, 
utrzymanie zasobów komunalnych, utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta i utrzymanie 
zieleni, utrzymanie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zadania 
z zakresu pożytku publicznego, dotacja do ośrodka kultury i biblioteki oraz niepublicznej 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Zauważyła również, że w roku 2005 na obsługę długu 
publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – przeznaczono kwotę 512.066,00 zł, 
ponadto spłacono 3 raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł. Stwierdziła też,  
że wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.655.976,00 zł, co daje łącznie ze spłatą 
odsetek i pożyczki, przeznaczoną również na działania inwestycyjne, kwotę 5.168.042,00 zł. 
Zwróciła przy tym uwagę, że były to środki finansowe pochodzące „czysto” z budżetu Gminy 
Mosina. Wyraziła także przekonanie, że oceniając całokształt realizacji budżetu Gminy 
Mosina za rok 2005, stwierdzić należy, iż jego wykonanie realizowane było prawidłowo, 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych, co potwierdza ocena Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu. 
 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
o sprawozdaniach Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Mosina 
za rok 2005, 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała uchwałę Nr 40/17/0954/2006 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia  
2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 22 marca 2006 r. sprawozdaniu  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mosina za rok 2005, której kserokopia stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
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c) stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem absolutoryjnym, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć odczytał wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2006 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina za pozytywną, gospodarną i zgodną z przepisami działalność dotyczącą realizacji  
i wykonania budżetu za 2005 r., który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
d) opinie komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu dochodów  

oraz wydatków budżetu Gminy Mosina w roku 2005, 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 

Maria Krause powiadomiła, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała udzielenie Burmistrzowi Gminy Mosina 
absolutorium za 2005 rok. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mosina  
na 2005 rok. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna  
Sakwa-Jakubowska powiadomiła, że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2005 w dziale 851  
– ochrona zdrowia i w dziale 852 – pomoc społeczna. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
poinformowała, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa nie opiniowała wykonania 
budżetu Gminy Mosina za rok 2005. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
powiadomił, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2005. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka 
poinformował, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej oceniała wykonanie 
budżetu Gminy Mosina za rok 2005 jedynie w zakresie promocji i to nie całościowym, 
ponieważ Bartłomiej Kmieć z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej był chory i nie  
do końca mógł przedstawić „ten układ wydatków”. Natomiast przybliżył go Zastępca 
Burmistrza Stanisław Dębiec i to, co było omawiane, Komisja Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej przyjęła pozytywnie. 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Marian Sobecki powiadomił,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy 
Mosina za rok 2005. 
 

e) stanowiska Klubów Radnych na temat wykonania budżetu Gminy 
Mosina w 2005 roku, 

Przewodnicząca Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita 
Mosińska Naszym Dobrem” Maria Krause odczytała stanowisko Klubu Radnych 
„Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem” w sprawie 
wykonania budżetu za 2005 rok, które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „SLD-UP-SD” Antoni Karliński odczytał stanowisko Klubu 
Radnych „SLD-UP-SD” w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2005, które 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens odczytał stanowisko 
Klubu Radnych „Praworządna Gmina” w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina  
za rok 2005, które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że projekt kanalizacji dla  wsi 
Krosinko jest w trakcie realizacji i można zgłaszać do niego uwagi i dodatkowe wnioski,  
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czy propozycje. Powiadomił też, że Komisja Rewizyjna otrzymała wyjaśnienie Dyrektora 
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Jana Piecka do protokołu z kontroli ZUK-u i jest 
zobowiązana do ustosunkowania się do nich. Ponadto sprawa wniosku Burmistrz Zofii 
Springer o wyjaśnienie, czy nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
prowadzona jest odrębną procedurą przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. 
Zgodnie z informacją, którą uzyskał od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, sprawa 
rozstrzygnie się prawdopodobnie nie później niż w czerwcu. Z przeprowadzonych rozmów  
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu wynika, że sprawa wyżej wymienionego 
wniosku nie wpływa w żaden sposób na treść i sposób udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Mosina. 
 

f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina za 2005 rok, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Jerzy Falbierski odczytał uchwałę  
Nr 40/17/0955/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Mosina z tytułu wykonania budżetu za rok 2005, która stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 

 
g) dyskusja, 

 Radna Małgorzata Twardowska wyraziła zdziwienie, że Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski udziela odpowiedzi i skąd „ta” informacja. 
Stwierdziła przy tym, że rozumie, iż jest ona „podparta na rzetelnych dokumentach”, 
ponieważ nie tak dawno na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów poruszany był „ten” 
problem, a chodzi jej kanalizację sanitarną oraz deszczową. Zauważyła też, że „nie 
uzyskaliśmy” takich informacji, iż na dzień dzisiejszy – w 2006 r. „taka” dokumentacja „jest 
prowadzona”. W związku z tym zwróciła się z prośbą o uściślenie. Stwierdziła przy tym,  
że jej zdaniem „takie” zapewnienia winny „paść” ze strony Burmistrz Zofii Springer.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że dokumenty są dostępne w Biurze 
Rady Miejskiej. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że nie do końca zgadza się. Podziękowała przy 
tym, za „tę” informację. Stwierdziła też, że dla niej, jeżeli Rada Miejska w Mosinie ma 
udzielić absolutorium za 2005 rok, to powinna do końca wyczerpać jakiekolwiek wątpliwości. 
Próbowała ona podkreślić „państwu”, iż była krótka dyskusja dotycząca „tego” tematu,  
ale nikt nie zadał sobie trudu, aby „te” wątpliwości rozwiać. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska wyraziła przekonanie, że nieprzyzwoitym jest zwracanie 
uwagi radnym, jak mają głosować i co mają robić. Stwierdziła przy tym, że każdy radny jest 
odpowiedzialny i sam odpowiada za swoją dyskusję, za swoje zaangażowanie w pracy. 
Zwróciła się też z prośbą, aby nie dopuszczać do pouczania „nas” na sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że każdy ma prawo wyrazić swoją 
opinię. Zapewnił przy tym, że zgadza się w całości z treścią wypowiedzi radnej Krystyny  
Sakwy-Jakubowskiej, iż każdy „z nas” 20 radnych obecnych na LVII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie, podejmie „za moment” decyzję, oceniając wykonanie budżetu Gminy Mosina  
za rok 2005. 
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h) przyjęcie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy 
Mosina za 2005 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina, 

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie imienne wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za pozytywną, gospodarną i zgodną  
z przepisami działalność dotyczącą realizacji i wykonania budżetu Gminy Mosina  
za rok 2005. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie przyjęła wniosek w powyższej sprawie 
17 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”. 
Lista radnych w głosowaniu imiennym nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina  
za 2005 rok stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

i) uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania Burmistrza z wykonania 
budżetu Gminy Mosina za 2005 rok i udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że w tym samym Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr LVII/439/06 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina za 2005 rok. Odczytał przy tym treść powyższej uchwały. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie złożył gratulacje Burmistrz Zofii Springer z okazji uzyskania pozytywnej opinii 
Rady Miejskiej w Mosinie o wykonaniu budżetu Gminy Mosina za rok 2005. 
 
do punktu 8. – Sprostowanie błędu rachunkowego (uchwała). 
 Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
sprostowania błędu rachunkowego. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu 
rachunkowego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr LVII/440/06  
w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 30 marca do 27 kwietnia 2006 r. 

Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że burmistrz nie pracuje sam, tylko przy 
pomocy służb „urzędu” i jednostek pomocniczych. Podziękowała przy tym wszystkim 
obecnym i nieobecnym w dniu dzisiejszym urzędnikom, wszystkim służbom „urzędu”, 
jednostek pomocniczych za pracę i pomoc w realizacji budżetu, gdyż „dzieliliśmy się” pracą 
oraz odpowiedzialnością. Nie jest bowiem do końca tak, że za wszystko odpowiada burmistrz. 
Powiadomiła też, że cały kwiecień został zdominowany pracą nad realizacją, przede 
wszystkim „formalnej strony” inwestycji, których „mamy” bardzo dużo na rok 2006. 
Poinformowała także, że z „rzeczy przyszłościowych”, które w zasadzie już zaczęły 
„dojrzewać” w tym miesiącu, a nie wiążą się do końca z zaplanowanymi inwestycjami, to jest 
realizacja dość interesujących pomysłów dotyczących przede wszystkim przeorganizowania 
estetycznego placu, znajdującego się „przy kanale”. Powiadomiła przy tym, że w dniu 
dzisiejszym zaczęła się „tam” inwestycja jego rozszerzenia, żeby mogła na nim stanąć rzeźba 
„Eleganta”, z „małymi przygodami”, ponieważ jadący „sprzęt” wpadł po drodze częściowo 
do szamba przy jednej z posesji i dźwig musiał go wyciągać. Stwierdziła również, że bardzo 
intensywnie trwają rozmowy na temat przyszłej wizji targowiska miejskiego. Przypomniała 
przy tym, że „w tym” roku „zagwarantowaliśmy” w budżecie kwotę około 200 tysięcy,  
ale „byśmy chcieli”, aby „to” zadanie zostało zrealizowane w szerszym zakresie. 
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Poinformowała też, że utworzyły się 2 stowarzyszenia kupców i handlowców targowiska 
miejskiego, którzy „będą nas w tym zadaniu wspierali”. Wyraziła przy tym przekonanie,  
że jest to wspaniała inicjatywa i te 2 stowarzyszenia wspólnie z Gminą Mosina będą 
dokonywały etapami przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego w Mosinie. 
Powiadomiła także, że prawdopodobnie „dojrzewa” sprawa budowy pasażu od budynku,  
w którym znajduje się sklep „Witaminka” – na „tym” podwórzu, z tyłu w stronę „kanału  
– będzie on budowany i prawdopodobnie już „możemy mówić” o tym, iż „tenże inwestor” 
wykona kładkę między parkingiem, znajdującym się przy ul. Kanałowej, a drugą stroną 
„kanału”. Dzięki temu „uważamy”, że „uda nam się ożywić” parking przy ul. Kanałowej, 
przez co „pozyskamy” dodatkowe miejsca parkingowe, gdyż ludzie przejdą kładką  
„na rynek” i nie będzie „takiego” tłoku oraz kłopotu z parkowaniem samochodów. 
Poinformowała również, że służby planowania przestrzennego pracują nad dokumentacją  
i ustaleniem z „konserwatorem”, aby plac znajdujący się „przy kiosku, w okolicy ronda”, 
pozyskać na cele parkingowe. Powiadomiła też, że „ożyły” rozmowy na temat partnerstwa 
publiczno-prywatnego – jeszcze „nie wiemy”, w jakim zakresie, które pozwolą na inną,  
gdyż nadal nie ma przepisów wykonawczych, być może „uciekniemy się” do innego 
rozwiązania, ale będzie „to” rodzaj spółki z „urzędem miasta” – chodzi o zagospodarowanie 
terenu: „pałac i za pałacem” po Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie. Stwierdziła przy 
tym, że są to „rzeczy”, które już „mamy dosyć zaawansowane w rozumowaniu”.  
W związku z tym „mamy nadzieję”, że w tym roku zacznie się ich realizacja. Są to 
dodatkowe „rzeczy”, o których „państwo nie wiecie”, gdyż nie są one zaplanowane „w tym” 
budżecie. Zauważyła także, że kwiecień był naznaczony spotkaniami świątecznymi: odbył się 
bardzo udany hapenning wielkanocny „na rynku” – czwarty z kolei. Stwierdziła przy tym,  
że cieszy się to spotkanie przedświąteczne dużym powodzeniem, „ośrodek kultury” doskonali 
te spotkania, jest coraz więcej elementów interesujących i prezentacja tradycji połączona  
z tradycyjną muzyką, jest raczej dobrze odbierana przez „naszych” mieszkańców. 
Poinformowała również, że w kwietniu wzięła udział w dwóch bardzo interesujących 
uroczystościach, które wiązały się z posadzeniem kolejnego, oprócz „naszego”, dębu 
papieskiego. Jedna z nich odbyła się w dniu przedwczorajszym na terenie Nadleśnictwa 
Konstantynowo, która została połączona z otwarciem ścieżki edukacyjnej – „zrobione  
na wspaniałym poziomie”, wszystkie „rzeczy” przemyślane, eleganckie i mądre. Zachęciła 
przy tym do odwiedzenia tej ścieżki edukacyjnej oraz „tego” otoczenia, które zostało 
przygotowane i związane z posadzeniem „tego” dębu. Interesującą imprezą, w której wzięli 
udział „nasi” przedsiębiorcy, między innymi ze swoim wyrobami – radny Krzysztof 
Rembowski, była Giełda Produktów Regionalnych. Uczestniczyli w niej „nasi” mieszkańcy, 
którzy „takie” produkty wytwarzają. Wzięli w niej udział pszczelarze i różne inne wyroby, 
którymi „nasza” gmina może się popisać. Wyraziła przy tym przekonanie, że były to bardzo 
udane targi i jej zdaniem jest to „taka jaskółka, która wskazuje nam właściwy kierunek  
i będziemy dbali o to”, żeby „te” produkty, które wiążą się nie tylko z Wielkopolską,  
ale i z „naszą” Mosiną, były właściwie promowane. Powiadomiła także, że w dniu 
wczorajszym odbył się „Dzień Inwalidy” – „na tej sali” gościli emeryci i renciści, odbyło się 
szereg świątecznych spotkań emerytów i rencistów. Stwierdziła również, że najważniejszym 
świętem, o którym powinna ona poinformować, było 85-lecie harcerstwa na terenie „naszej” 
gminy oraz 60-lecie harcerskiej orkiestry dętej. Była to wspaniała, ważna, duża uroczystość, 
która miała miejsce w ostatnią sobotę i niedzielę, z tym, że niektóre imprezy związane  
z obchodami „tych leć”, będą odbywały się w ciągu całego najbliższego roku. Poinformowała 
też, że odbyły się zebrania wiejskie na terenie wsi: Krajkowo i Daszewice. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński stwierdził, że kwiecień minął „pod znakiem” 
przygotowywania pracy nad „tematami” inwestycyjnymi, które „mamy” w budżecie  
w bieżącym roku. Zwrócił przy tym uwagę, że „tych tematów” jest ponad 80 i ostatni  
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oraz poprzednie miesiące upłynęły na przygotowywaniu „poszczególnych tematów  
do uruchomienia”. Wiąże się to z ogromem spotkań, uzgodnień, dyskusji, co wymaga czasu, 
pewnych przemyśleń – „robimy to” i jak na razie nie widać, żeby jakieś zadanie było 
zagrożone. Przypomniał też, że szczegółowo przedstawiał i omawiał każde zadanie,  
na ostatnim posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, 
charakteryzując poszczególne działanie i na jakim jest etapie. Powiadomił także,  
że odbyło się już szereg przetargów, były też przetargi, które „nam” się nie udały i „musimy” 
je na nowo ogłaszać. Poinformował również, że „jesteśmy” w przededniu bardzo ważnych 
przetargów, między innymi: na budowę ul. Targowej oraz na budowę ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Równocześnie „prowadzimy” intensywną współpracę z Zakładem Usług 
Komunalnych w Mosinie pod względem nadzoru i realizacji prac bieżącego utrzymania dróg 
oraz remontów budynków komunalnych. Współpraca ta polega na kontroli, na zlecaniu 
„tych” prac i na ich odbiorze. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że miał on cały czas obawy względem ustawienia akurat  
„w tym miejscu tego Eleganta”, w związku z czym nie wiadomo mu, czy „to” nie jest jakiś 
znak, żeby go albo „na rynek” przenieść albo na miejsce tuż przy rondzie, które jako pierwsze 
było rozpatrywane. Jego bowiem zdaniem to miejsce, które zostało wybrane, nie jest zbyt 
fortunne, aby „nasz” symbol Mosiny w nim zaistniał. Wyraził przy tym przekonanie,  
że Burmistrz Zofia Springer „za chwileczkę” powie, iż jest to tymczasowo aż do remontu 
„rynku”, ale wiadomo, że prowizorki są „u nas” najbardziej trwałe.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że radny Jacek Rogalka ma rację, gdyż być może  
po zaistnieniu koncepcji, jaką „mamy”, która zaistnieje, jeżeli „nam się uda” przebudować 
„rynek” w przyszłości, to być może „przejdzie tam Elegant”, a „tu postawimy” zegar 
słoneczny lub inną trwałą rzeźbę. Zwróciła się przy tym z prośbą, aby się nie obawiać,  
gdyż jest „to” skonsultowane z architektem. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
powiadomił, że lokalizacja takiego elementu przestrzennego, jakim jest rzeźba, jest bardzo 
trudna. Jest to takie działanie, na które trzeba bardzo mocno uważać. Stwierdził przy tym,  
że jeżeli traktować „Eleganta z Mosiny” jako rzeźbę, która ma być rzeźbą swojską, czyli nie 
ma być pomnikiem na wysokim postumencie, dość znaczącym i „odbieranym” z dość daleka, 
tylko ma być rzeźbą „taką” bezpośrednią, jaką jest „Marych” w Poznaniu „na deptaku”,  
gdyż „to” jest „tego” typu rzeźba – „taka” rzeźba musi zostać ustawiona w przestrzeni 
kameralnej, ponieważ na każdej dużej przestrzeni nikt jej nie zauważy. Zwrócił też uwagę,  
że „Marych” jest ustawiony przy słupie ogłoszeniowym, a gdyby stał sam, to nikt go nie 
zauważałby. Są to pewne podstawowe zasady tworzenia przestrzeni i ustawiania „takich” 
właśnie elementów przestrzennych. Wyraził przy tym przekonanie, że jeżeli kiedykolwiek 
będzie idea przestawienia „Eleganta” – „na rynek”, to jego bezpośrednie otoczenie będzie 
musiało być bardzo mocno wyważone, żeby on „nam” nie zginął i był zupełnie 
niezauważalny. Dlatego jego zdaniem „to” miejsce jest bardzo dobre, ponieważ ma swoją 
przestrzeń, tylko na dzień dzisiejszy szpecą elewacje „tych” budynków z lat 80-tych, 
natomiast gdyby „nam się udało kiedyś te budynki przebudować”, to skala „tego” placu,  
to „otwarcie na kanał”, z widokiem na dawny „dom partii” – jest to bardzo ładne  
i malownicze miejsce, które jak najbardziej „pasuje”. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że „myślimy” o promenadzie między dwoma 
mostami. Poza tym „mieliśmy” spotkanie ze wszystkimi właścicielami „tych” sklepików, 
którzy mają wolę uczestniczyć w zadaniu nadbudowy „tychże brył”, gdyż są one brzydkie  
i nieciekawe. Wówczas zmieni się ich wygląd i bardziej może będą się podobały razem  
z synagogą, gdyż obecnie one za ciekawie nie wyglądają, ale właściciele mają wolę zmiany 
frontali „tych” sklepików. 
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Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że ma pytanie dotyczące utwardzania dróg 
gruntowych: pozycja 20 – Daszewice, ul. Piotrowska, 500 m, 66 tysięcy. Zwróciła się przy 
tym o wyjaśnienie, czy to jest utwardzanie dalszej części, która nie jest przewidziana 
„geokratą”.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński powiadomił, że jest brana pod uwagę możliwość 
tłuczniowania dalszej części ul. Piotrowskiej. Zwrócił przy tym uwagę, że w zestawieniu, 
które on dostarczył do zapoznania się przez członków Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego – jest pozycja dotycząca ul. Piotrowskiej i jeśli 
wystarczy środków finansowych, co okaże się po wyniku przetargów, jest brane pod uwagę 
tłuczniowanie dalszej jej części. 
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła ubolewanie, że „tą” miłą wiadomością Zastępca 
Burmistrza Jerzy Wroński nie podzielił się w dniu wczorajszym na „tym” zebraniu wiejskim, 
gdyż mieszkańcy byliby ukontentowani. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński stwierdził, że jest on bardzo ostrożny w „miłych” 
wiadomościach. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że „przed chwileczką słyszeliśmy”,  
iż wszystkie inwestycje nie są zagrożone i mają szanse zrealizowania. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński zauważył, że mówi on o tytułach inwestycyjnych, 
natomiast cały czas powtarzał, iż jeśli chodzi o tłuczniowanie, to jest to bardzo kłopotliwy 
problem, gdyż nie można ściśle i dokładnie określić, „ile metrów będziemy tłuczniować”.  
W związku z tym istnieją pewne możliwości, że zakres „tych” zadań ulegnie zmianie, 
ponieważ jest to zadanie ogromne i „liczymy”, iż w przetargu ogólnopolskim zgłosi się 
bardzo wiele firm i „uzyskamy” w nim stosunkowo niską cenę. Z szerokiego rodzaju 
dywagacji i oceny „wyszło nam”, że „możemy” utwardzić „ten zakres”, który on przedstawił. 
Oświadczył przy tym, że jest on bardzo ostrożny, tym bardziej na zebraniach wiejskich,  
w obiecywaniu, ponieważ dopóki nie będzie, jak już cały czas we wszelakich swoich 
wypowiedziach odnośnie tłuczniowania, zaznaczał, iż dopóki nie będzie dokładnego wyniku, 
który będzie znany dopiero po zakończeniu przetargu, nie może on powiedzieć „na 100%”.  
W związku z tym byłoby nieuczciwe, gdyby powiedział, że na pewno „utwardzimy”  
ul. Piotrkowską w „tym” zakresie. Poinformował też, że wyżej wymieniona ulica miała być 
utwardzana w pierwszej wersji, jeżeli nie weszło zadanie inwestycyjne w postaci stabilizacji 
gruntu „geokratą”.  
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła radość, że Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński 
powiedział, iż kontroluje się ZUK. Stwierdziła też, że „widzieliście państwo, ponieważ 
„byliście wczoraj na zebraniu”, równiarka „tam przeszła na tej ulicy”, ale brakuje jej 
zwracania uwagi pracownikom, aby kamieni, które są, nie usuwano na posesje przyległe  
do ulicy.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński powiadomił, iż o ile mu wiadomo, to ul. Piotrowska  
w ostatnich dniach została sprofilowana przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie  
i „ta” ulica została nieodebrana, to znaczy została skierowana do poprawki, co jest działaniem 
„naszych” pracowników zatrudnionych w Referacie Inwestycji. 
 
do punktu 10. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.     
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Mosinie odbędzie się w dniu 6 maja br. o godz. 11.00, na terenie szpitala  
w Ludwikowie. Powiadomił przy tym, iż wszyscy „państwo”, nie mający pojazdu,  
aby dojechać do Ludwikowa, mogą skorzystać z autokaru, który zostanie podstawiony  
o godz. 10.15 pod Mosińskim Ośrodkiem Kultury. Jeżeli „państwo” spotkaliby osoby 
zaproszone, które chciałyby skorzystać, to prosi on o poinformowanie o tej możliwości. 
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Poinformował też, że zgodnie z planem pracy, LIX sesję Rady Miejskiej, planuje on zwołać  
w dniu 25 maja o godz. 16.00.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
powiadomił, jakimi problemami zajęła się Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
na swoim ostatnim posiedzeniu. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka 
poinformował, czym zajęła się Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej  
na swoim ostatnim posiedzeniu. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
powiadomiła o temacie ostatnich posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, jakimi sprawami zajęła się Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego 
i Ładu Przestrzennego na wspólnym posiedzeniu z Komisją Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, a także na swoim ostatnim posiedzeniu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Burmistrz Zofia Springer udaje się 
na urlop od 4 maja do 2 czerwca 2006 r. Poinformował też, iż zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. oraz odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej  
w Mosinie, dokonał on zmiany wynagrodzenia Burmistrz Zofii Springer. Wynika to  
ze zmiany „w poszczególnych tabelach” i kwoty najniższego wynagrodzenia, które obecnie  
w administracji wynosi 800,00 zł. Powiadomił przy tym, że obecnie wynagrodzenie 
Burmistrz Zofii Springer wynosi 9.288,00 zł. Poinformował także, iż z dniem 1 stycznia  
2006 r. uległy zmianie również diety radnych. Przypomniał przy tym, że mechanizm 
procentowy, przyjęty uchwałą nr XXI/167/04 Rady Miejskiej w Mosinie, jest oparty o kwotę 
bazową, a w budżecie roku 2006 kwota ta wzrosła o 25,74 zł. W związku z tym, zgodnie  
z „tym” zapisem procentowym, uległy zmianie diety radnych, przy czym otrzymają 
„państwo” wyrównanie od 1 stycznia 2006 r. Podstawowa dieta obecnie wynosi 1053,31 zł, 
„później” są „te” przeliczenia dla przewodniczących komisji. Następnie powiadomił  
o szczegółach związanych ze swoim wyjazdem studyjnym na Litwę. Poinformował również, 
że w dniu jutrzejszym mija termin składania oświadczeń majątkowych radnych Rady 
Miejskiej w Mosinie. Z informacji, które otrzymał on z Biura Rady wynika, iż spora grupa 
radnych ma jeszcze w tej sprawie zaległości. Jeżeli nie otrzyma on jutro do godzin 
południowych tych oświadczeń, będzie musiał, zgodnie z przepisami prawa, wstrzymać 
wypłatę diety za miesiąc maj. W związku z tym zwrócił się z prośbą, ażeby wszyscy ci, 
którzy jeszcze tego obowiązku nie dokonali, jutro w godzinach dopołudniowych „to” zrobili. 
Powiadomił też, że z doniesienia radnej Magdaleny Wojciechowskiej, Komisariat Policji  
w Mosinie prowadzi postępowanie związane z wydarzeniami na LVI sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. Zwrócił się przy tym z prośbą, żeby każdy z radnych, którzy zostaną poproszeni  
o złożenie w tej sprawie informacji, czy wyjaśnień, był uprzejmy współpracować  
z przedstawicielem wyżej wymienionego komisariatu, który to dochodzenie prowadzi. 
Poinformował także, iż w dniu dzisiejszym, wspólnie z Burmistrz Zofią Springer, 
uczestniczył w zebraniu przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Wyraził przy 
tym przekonanie, że wyżej wymieniony bank ma obecnie bardzo stabilną pozycję finansową, 
została ona oceniona przez komisję i osoby, które są do tego upoważnione. Został bowiem 
wykonany audyt, który również stwierdza, iż sytuacja „naszego” banku jest bardzo stabilna, 
dynamika wzrostu wyniosła w stosunku do roku 2004 12,6%. Zapewnił również, że dane, 
które ewentualnie „państwa” interesowałyby, będą do „państwa” wglądu  w Biurze Rady 
Miejskiej. Powiadomił też, że wybrano nową radę nadzorczą banku, ponieważ skończyła się 
kadencja rady, która pracowała w latach 2002 – 2006. Wymienił przy tym skład nowej Rady 
Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie.  
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Radny Jacek Rogalka oświadczył, że jest on „żywotnie” zainteresowany problemem „dzikiej” 
zabudowy nad Jeziorem Dymaczewskim. Stwierdził przy tym, że przeraził się nawet „tym,  
co się tam dzieje”. Jego bowiem zdaniem, jeżeli „tam” nie dojdzie do katastrofy ekologicznej, 
to będzie cud, w tym roku przynajmniej. „Państwo” bowiem widzieli, jak „ten” teren został 
zaśmiecony przez „tamtych” mieszkańców, gdyż trudno, żeby ktoś im tam przywoził butelki, 
śmieci, czy cokolwiek. Dzisiaj jeszcze bardziej jest on przeświadczony w tym, że nie głosując 
w roku 2003 „za tym planem”, który był sugerowany przez p. Zalewskiego, ponieważ uważa 
on, iż w żaden sposób „tego” problemu inaczej „nie załatwimy”, jak „nie ucywilizujemy tego 
miejsca i nie zalegalizujemy tego stanu rzeczy”. Wyraził też przekonanie, że „tych” ludzi nikt 
nie jest w stanie „tam” wyrzucić, czego jest on tym bardziej teraz pewien. Stwierdził przy 
tym, że przedstawiciel nadzoru budowlanego, mieszkańcom „będącym tam z Dymaczewa”, 
powiedział jak mają czynić, żeby „tego” problemu do końca nie załatwić. W związku z tym, 
może on zagwarantować, że „ten” problem nigdy nie będzie przez ludzi załatwiony.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż ponieważ padła deklaracja 
przewodniczącej Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marii 
Krause, że komisje będą w dalszym ciągu „nad tym” pracowały, zwraca się on z prośbą,  
„aby to przekazać pani przewodniczącej”. Zwrócił się przy tym z prośbą o zapraszanie 
radnego Jacka Rogalki na wszystkie spotkania dotyczące „tego” tematu.    
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, iż jest ona również zdania, że „powinniśmy” 
sankcjonować działki, które „tam się znajdują”, z tym, iż wiąże się „to” ze zmianą planu, 
który „myśmy określili”. Nie wiadomo jej przy tym, czy to na pewno nie będzie łatwe.  
W każdym bądź razie, „jeżeli byśmy taką intencyjną uchwałę podjęli”, że „przystąpimy”  
do zmiany planu i usankcjonowania „tej” zabudowy, to powinno się to odbyć jak 
najwcześniej, gdyż nadzór budowlany przygotowuje obecnie decyzje o rozbiórce niektórych 
znajdujących się „tam” budynków. W związku z tym jak najszybciej, jeżeli byłoby „to” 
możliwe, prosiłaby ona ewentualnie o spotkanie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego  
i Ładu Przestrzennego, żeby przeanalizować „ten” problem.  
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause oświadczyła, iż rozmawiała z radnym Jackiem Rogalką i deklarowała ona, że jeżeli 
„będziemy w tym temacie rozmawiać”, na pewno go poinformuje i poprosi, aby wziął  
„w tym” udział. 
 
do punktu 11. – Zapytania i wnioski radnych.  

Radny Jacek Rogalka wyraził niepokój z powodu „szybkiego” pośpiechu w rozbiórce 
baraku na rozdrożu ul. Mocka i ul. Poznańskiej. Domyśla się on bowiem, że znowu może 
powstać „coś takiego pięknego”, jak przy ul. Niezłomnych i ul. Sowinieckiej. Nie wiadomo 
mu przy tym, czy „pan burmistrz” jest zorientowany, gdyż dzisiaj prawie połowa „tego 
mieszkaniowego baraku” już jest rozebrana. Następnie określił położenie wskazanego przez 
siebie obiektu. Wyraził też przypuszczenie, że „może nowy jakiś pawilonik handlowy”. 
Oświadczył przy tym, że nie jest on przeciwko pawilonom, ale jeżeli nie stworzy się 
parkingu, czy dojazdu itd., a najlepszym przykładem jest „ten” różowy budynek,  
gdzie mieści się „SCHLECKER”, to „państwo widzą jakie tam są sytuacje”. Chciałby on 
również złożyć wniosek, aby doprowadzić z powrotem do udrożnienia „takiego” odcinka 
komunikacyjnego pomiędzy ul. Chopina a ul. Wodną, gdzie samowolę zastosował 
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Andrzej Woźniak, który nie przyznaje się wprawdzie 
do „tego”, ale udowodni, że to on akurat przeorał połowę ulicy, ponieważ samochody nią 
jadące, świeciły jemu w okna. Wyraził także przekonanie, iż nie może być takiej sytuacji,  
ma on przy tym zdjęcia i 40 podpisów mieszkańców, którzy protestują przeciwko takim 
działaniom. Zgłosił również wniosek, aby zobligować kolej polską do uporządkowania całej 
strefy torowiska miasta Mosina. To, co się bowiem dzieje tu na wysokości bloków  
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przy ul. Sowinieckiej, dalej – działki aż do mostu kolejowego i przejście od ul. Sowinieckiej 
do stacji, jego zdaniem jest to „horror” – worki z cementem, worki ze śmieciami. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z pytaniem, w związku z tym, że temat mostu  
w Krosinku został już poruszony, ktoś jest jej w stanie odpowiedzieć, co dzisiaj się dzieje  
na nim. Jeżeli chcą „państwo” szczegółów, to poprosiłaby ona, żeby Waldemar Wiązek 
przedstawił, „co” jest na dzień dzisiejszy. Z tego bowiem, co ona wie, nawet karetka 
pogotowia nie może się „tędy” przedostać. Zapytała przy tym, co z rolnikami. 
Radny Marian Sobecki zwrócił się o wyjaśnienie, czy chodzi o most w ul. Lipowej. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski odpowiedział twierdząco.        
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński powiadomił, iż „skutkiem” zlecenia, jakie otrzymał 
Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, została ustawiona bramka, która ogranicza przejazd 
przez ten most pojazdów wielotonowych. Wyraził przy tym przekonanie, że jest to jedyne  
i bezwzględnie konieczne działanie, aby ochronić konstrukcję tego mostu. Most uległ bowiem 
destrukcji, między innymi, co „mamy” potwierdzone w ekspertyzie, na skutek jego 
udostępnienia pojazdom wielotonowym. Jeżeli „tego nie zrobimy”, to „będziemy musieli” 
most zamknąć. 
Radna Małgorzata Twardowska zapytała, czy karetka przejedzie „pod bramką”. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński oświadczył, iż on teraz nie wie dokładnie, jakie są 
wymiary „tej” bramki, ale jej wymiary są określone i jego zdaniem jest niemożliwe,  
żeby karetka nie mogła przejechać. 
Waldemar Wiązek zwrócił się z pytaniem, czy może zabrać głos. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski odpowiedział przecząco. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński poinformował, że jest to zalecenie, które zostało ujęte  
w ekspertyzie, jaką „posiadamy” i jest to jeden z podstawowych sposobów ochrony „tego” 
mostu. 
Radna Małgorzata Twardowska zapytała, jaka jest nośność na dzień dzisiejszy, jakie pojazdy 
mogą przez „ten” most przejeżdżać. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński powiadomił, iż ograniczenie jest do 5 ton.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że rozumie ona, iż traktor z przyczepą może 
przejechać.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński wyraził przekonanie, iż to zależy.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że do 5 ton - tak. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński zwrócił uwagę, iż nie wiadomo co ma na przyczepie dany 
traktor.  
Radna Małgorzata Twardowska zapytała, czy znaczy to, że rolnicy muszą 10 kilometrów 
objeżdżać wkoło.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński wyraził przypuszczenie, iż najbliższy most jest  
w Bolesławcu. 
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, że nie w Bolesławcu, tylko w Dymaczewie Starym.   
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński wyraził przekonanie, iż jeżeli „dopuścimy”  
do eksploatacji „tego” mostu, to on „się skończy”. Jest to potrzebne, gdyż w przeciwnym 
wypadku będzie katastrofa budowlana i nikt tym mostem nie przejedzie, w związku z tym 
„nie mamy”. 
Radna Małgorzata Twardowska zapytała, „co robimy”, żeby mieszkańcy mieli pełną 
informację i wiedzieli, iż jest taka trudna sytuacja.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński poinformował, że „ten” most jest oznakowany i tam jest,  
o ile się nie myli, znak drogowy ograniczający przejazd samochodów wielotonażowych. 
Bramka natomiast powstała dlatego, ponieważ ten znak nie był respektowany, a Straż Miejska 
w Mosinie nie może „tam” bez przerwy stać i „tego” pilnować.  
Waldemar Wiązek stwierdził, iż ma on pytanie.  
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy „pani radna” 
pyta, czy jeszcze w jakiejś sprawie dotyczącej tego mostu. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą, gdyż „to jest mieszkaniec tej wsi”.      
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż „to nie jest mieszkaniec tej 
wsi”. 
Radna Małgorzata Twarodowska zwróciła uwagę, iż korzysta z tego mostu i jest 
mieszkańcem Gminy Mosina. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził zgodę, ale pod jednym warunkiem,  
że „pan” dokładnie powie o co chodzi.  
Waldemar Wiązek podziękował prowadzącemu obrady Przemysławowi Pniewskiemu  
za udzielenie mu głosu. Następnie powiadomił, że zostały wprowadzone ograniczenia  
dla samochodów o wysokim tonażu, jego zdaniem słusznie. Jest on jak najbardziej „za”,  
ale absurd, który dzięki temu powstał, zakrawa na kpinę, gdyż bramka to „nam” się wydaje, 
że to są dwa pachołki, ale również został umieszczony na jakiejś wysokości w poprzek, 
ponieważ on „ŁAZ-em” ledwo przejechał. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż jest postawiona bramka.  
Zwrócił się przy tym do Waldemara Wiązka o wyjaśnienie, jakie ma on w tej sprawie 
wnioski. 
Waldemar Wiązek poinformował, że posiada samochód marki „Mercedes” o ładowności 
4.670 kg. Znak wskazuje 5.000 kg, a musiał się on wycofać. „Posiadamy” również w firmie 
„LT 45” o ładowności 3.600 kg i również samochód musiał się wycofać. Oprócz tego,  
że „myśmy się wycofywali”, rolnicy jechali i z powodu za wysokich kabin – wycofują się. 
Nie było nigdzie żadnego oznaczenia, a sam „pan” doskonale wie, że są „tam” kłopoty  
z nawróceniem. Ma on przy tym takie zastrzeżenia dlatego, że w żadnym piśmie nie było, 
chociażby gminnym, ostrzeżenia nie są na początku drogi... 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z pytaniem do Waldemara Wiązka,  
o co wnioskuje – zdjąć bramkę, podnieść bramkę, poszerzyć bramkę, o informację  
– gdyż obecnie komentuje „pan” sprawę, a on prosi o wnioski.  
Waldemar Wiązek stwierdził, iż pracuje on w firmie, która aby mogła funkcjonować, płaci 
podatki dla „tej” gminy, dla przewodniczącego obrad Przemysława Pniewskiego również, 
który też otrzymuje dietę. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą o niekomentowanie sprawy  
– konkretne rzeczy, które dotyczą konkretnej bramki i prosi on, aby powiedzieć również 
radnym, dlaczego „ta” bramka musi stać. Tym samym sposobem, jak „pan” rozlicza „nas”  
– radnych, prosi on również rozliczyć „siebie” i „swoją” firmę. 
Waldemar Wiązek oświadczył, iż jest mieszkańcem Krosinka, ponieważ posiada grunty  
w wyżej wymienionej wsi, płaci podatki „do kasy gminy”.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że o tym „wiemy”. Zapytał przy tym 
Waldemara Wiązka, co ma jeszcze do powiedzenia w tej sprawie. 
Waldemar Wiązek oświadczył, że prosiłby on „pana” Wrońskiego, jeżeli jest taka intencja  
i możliwość... 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, iż „pana burmistrza 
Wrońskiego”. 
Waldemar Wiązek stwierdził, że „pana burmistrza Wrońskiego”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował Waldemarowi Wiązkowi. Zwrócił 
przy tym uwagę, że taki jest tytuł oficjalny „pana burmistrza”. 
Waldemar Wiązek zwrócił się z prośbą o to, aby Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński 
„przejechał się” i skontrolował stan rzeczy, jaki jest, gdyż on rozumie, że ładowność musi być 
ograniczona, czego nie kwestionuje, ale samochody mają różne wysokości i osobowe,  
i dostawcze. Rozumie on przy tym, że stan „mostu” jest fatalny, co „pan przewodniczący” zna 
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doskonale, ponieważ co niedzielę jeździ do kościoła się modlić. W związku z tym prosiłby on 
o to, aby „ta górna krawędź tej belki” została albo podniesiona przynajmniej o metr, ponieważ 
faktycznie nie przejedzie ani karetka pogotowia, nie przejedzie żaden „Żuk”, samochód  
np. radnego Jacka Rogalki, który nie przekracza 5 ton, również się „nie przeciśnie”,  
a samochód, „tam” jest prawdopodobnie napisane „dwa pięćdziesiąt”, „dwa trzydzieści”  
– wysokość. Nie mierzył on miarką, gdyż nie jest taki, ale „nie dajmy się zwariować”,  
w końcu „my tam musimy funkcjonować”, a z Krosinka, aby „objechać na żwirownię, trzeba 
zrobić 16 km”. Nie mówi on przy tym tego złośliwie, ale dzisiaj np. „mieliśmy” takie 
komplikacje, nawet prosił p. Falbierskiego również o to, aby się przekonał i ma nadzieję, że... 
Radny Jerzy Falbierski powiadomił, że zmieścił się on samochodem terenowym w bramce. 
Waldemar Wiązek wyraził przekonanie, że i tak radny Jerzy Falbierski, iż przyzna mu rację,  
iż „to” ograniczenie jest trochę niefortunne. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż rozumie on po bardzo długiej  
i uszczypliwej „pana” wypowiedzi, że chodzi o to, żeby sprawdzić wysokość „tej” bramki, 
czy mogą tam przejechać szczególnie pojazdy, które są niezbędne dla mieszkańców  
– np. karetka pogotowia. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński zapewnił, że problem zostanie przeanalizowany. 
Waldemar Wiązek podziękował prowadzącemu obrady Przemysławowi Pniewskiemu  
za udzielenie głosu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż nie doczekał się wypowiedzi  
na temat „pana” firmy, ale rozumie, że jest to jej tajemnica.                 
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, że korzystając z tego, iż jest Waldemar Wiązek, który 
zarządza „firmą”, chce poinformować go, że 3 tygodnie temu zatrzymał on bezpośrednio 
przed mostem, jadąc za samochodem, wiozącym urobek ze żwirowni, którą „państwo 
zawiadujecie”, załadowany, który pomimo ograniczenia 5 ton, jechał „w tym” kierunku. 
Zatrzymał go bardzo blisko mostu i nawrócił. Wyraził przy tym przypuszczenie, że być może 
„pan” się nie orientuje, w jakim kierunku „jeżdżą z urobkiem”, natomiast „nas” wszystkich 
musi to interesować, ponieważ urobek „zrobi swoje” i zarwie ten most, który gmina będzie 
musiała go zbudować, a nie płacący podatki bezpośrednio. Oświadczył też, że ten fakt miał 
miejsce, przy czym poprosił, aby zapytać kierowcę, któremu zwrócił on uwagę i nawrócił go 
„z tej” drogi, o czym być może „pan” nie wie. 
Waldemar Wiązek oświadczył, iż nie wie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą do Waldemara Wiązka,  
aby się w tej sprawie nie wypowiadał. Jeśli bowiem nie chce powiedzieć prawdy sam, to prosi 
on, aby Waldemar Wiązek nic nie mówił. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
powiadomił, że działka, która wskazał radny Jacek Rogalka w związku z rozbiórką baraku,  
w planie, który obowiązywał w 2003 r., była przewidziana jako strefa pod przyszłe 
skrzyżowanie. Dopóki był plan, to wszystko było „w porządku”. W momencie, kiedy przestał 
obowiązywać plan, prywatny właściciel złożył wniosek na budynek mieszkalny i na sklep. 
„Myśmy nie chcieli wydać tej decyzji”, w związku z czym „poszło to” do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które stwierdziło, iż nie ma podstaw, a Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, przy jednej z których „ta” działka się znajduje, „powiedział”, że jeżeli 
zostanie zachowany istniejący wjazd, który jest bardzo istotny dla skrzyżowania, to wszystko 
jest „w porządku”. Taką „mamy” historię „tego” miejsca, to jest właśnie „taka” decyzja. 
Będzie zatem mały sklep i domek jednorodzinny na działce, która jest prywatna.  
Radny Jacek Rogalka zapytał, „czy z parkingiem obok”.  
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
poinformował, że „z parkingiem na terenie posesji”. 
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Radny Jacek Rogalka zapytał, czy będzie się to miało mniej więcej tak, jak  
przy ul. Sowinieckiej. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
stwierdził, iż trudno mu powiedzieć dlatego, że...  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż takich przykładów jest 
obecnie kilkanaście, albo i więcej. Działalność „Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Publicznych” 
tak bowiem na dzień dzisiejszy wygląda. Każdy może wyjechać, w każdym miejscu, byle 
prowadził działalność gospodarczą. Natomiast obywatel, który potrzebuje dojazd do domu, 
nie dostanie takiej zgody. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że nie można „tego” zostawić. „Gmina” w poprzedniej 
kadencji bowiem, chciała wybudować drogę „na odcinku, gdzie można było”. Ul. Kilińskiego 
jest „przerwana”, gdyż „nie szło” jej udrożnić w drogę wojewódzką i „to jest na prostym 
odcinku drogi”, a na krzyżówce można dopuścić ruch. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą do radnego Jacka Rogalki,  
aby nie miał pretensji do obecnej Rady Miejskiej w Mosinie, tylko ewentualnie sprawdził 
dokumenty u Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomira 
Ambrożewicza i wypowiedział się w stosunku do działania „tego” zarządu dróg.        
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy jak powstaje obwodnica, to w tym 
miejscu, gdzie są obecnie „światła”, nie będzie trzeba budować ronda i gdzie je 
„wybudujemy”. Zapytał przy tym, czy przewodniczący obrad Przemysław Pniewski sobie 
wyobraża... 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby radny Jacek Rogalka  
z nim nie polemizował, gdyż on z nim nie polemizuje w tym momencie, tylko mówi, że takie 
działania są prowadzone przez właściciela drogi i „my możemy wspólnie razem, jak tutaj 
siedzimy”, albo każdy zgodnie ze swoimi kompetencjami, próbować działać, „żeby tak się nie 
działo”. Stwierdził przy tym, że to nie jest łatwa sprawa. 
Radny Jacek Rogalka złożył wniosek, aby „coś zrobić z tym, żeby nie dopuścić do tego, póki 
jeszcze nic nie ma w tym miejscu, bo jak już będzie, to będzie za późno”. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna powiadomiła, że odnośnie 
„tego” zdarzenia, które miało miejsce na ul. Chopina „a ul. Wodna”, to przy posesji „pana 
komendanta” znajdował się nielegalny dojazd do sklepu. Jest „to” prywatna posesja, niemniej 
„ten” dojazd był również nielegalny przez prywatną posesję, gdzie obecnie właściciel zmarł  
i nie jest uregulowana sytuacja prawna. Blisko posesji „pana komendanta” powstały 3 pale  
i z informacji, którą „my mamy”, pole „to” zostało przeorane i praktycznie „ten” dojazd jest 
niemożliwy. Jeżeli chodzi o stan prawny, to sytuacja wygląda w ten sposób, „że gmina, 
ponieważ nie jest właścicielem żadnego terenu, tutaj nie może się wypowiedzieć”. Właściwie 
„nie otrzymaliśmy wniosku skierowanego do urzędu miasta”, są to tylko informacje 
zasłyszane.      
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, z kim ustalał p. Woźniak, gdyż akurat jest 
właściciel, który się ma za właściciela, jaka jest procedura prawna. Wyraził też 
przypuszczenie, że p. Woźniak zrobił „to” bez żadnych uzgodnień, „ani z urzędem, chyba,  
że w urzędzie ktoś dał mu na to zgodę”. Jest „to” bowiem odcinek drogi, z którego 5 lat 
korzystało społeczeństwo „całej tej dzielnicy”. Panu Woźniakowi przeszkadza przy tym,  
że jak jedzie samochód, to świeci mu „po oknach”. Stwierdził przy tym, że można założyć  
w oknach żaluzje.  
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna oświadczyła,  
iż „nie mamy” wiedzy, „że uczynił to pan komendant”. Ona słyszy to obecnie od radnego 
Jacka Rogalki. Natomiast nie ma ona oficjalnej wiedzy na piśmie, że „pan komendant”, 
ponieważ sądzi, że „o to” radnemu Jackowi Rogalce chodzi, „nie mamy” wiedzy jako 
urzędnicy, iż „pan komendant” dokonał przeorania, czy też posadowienia „tych” pali,  
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żeby nie dojechać do posesji, gdzie znajduje się „ten” sklep. Jeżeli taką wiedzę „będziemy 
mieli”, to sądzi ona, że „w tej” materii „zajmiemy” stanowisko. Zwróciła przy tym uwagę,  
że gmina może zająć stanowisko tylko wtedy, kiedy jest właścicielem. Natomiast w tym 
przypadku nie jest ona właścicielem „tej” posesji. Był właściciel „tej” nieruchomości,  
który  „praktycznie” teraz nie żyje. Sytuacja spadkowa jest nieuregulowana, a zgłosiła się 
osoba, „która zamieszkuje w Ostrowie” i poinformowała „nas”, że będzie opłacała podatki  
i „tym” terenem się opiekowała. Natomiast nie przedstawiła ona dokumentu stwierdzającego 
własność „tej” nieruchomości, ponieważ „ta sytuacja jest jeszcze w sądzie”.  
Radny Jacek Rogalka oświadczył, iż wnioskuje, aby Komendant Straży Miejskiej w Mosinie 
„doszedł do sedna sprawy”, kto „to” przeorał, ponieważ on wie, kto „to” zrobił. Natomiast on 
postara się „przyczepić”, że znajdzie nawet „tego” kierowcę ciągnika i go przyprowadzi. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż wszelkie wnioski, prośby o uporządkowanie 
terenu torowiska, pozostają bez echa i „z reguły porządkuje to gmina”. Zapewniła przy tym, 
że zawsze „te” działania „podejmowaliśmy”, nadal będziemy podejmowali.  
Radna Krystyna Sakwa–Jakubowska powiadomiła, iż otrzymała wczoraj informację,  
że z budynku „tego dworca w Pecnej”, wody opadowe odprowadzone są rynnami  
na sąsiednią, prywatną posesję. Nie wiadomo jej przy tym, gdzie ma ona „to” zgłosić,  
czy wystarczy „taka” informacja, czy ma „coś napisać”. 
Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się z ponowną prośbą „o utracone wartości”  
– szczegółowy wykaz, ile kosztowało „to” przedsięwzięcie od początku, od analizy, poprzez 
obsługę prawną itd. do końca kwietnia tego roku, jak i również o obsługę prawną za rok 2005 
bez wliczania „naszego” prawnika. Poinformował też, że Burmistrz Zofia Springer  
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 kwietnia 2006 r., odnosząc się do szkolenia 
powiadomiła, iż „będzie prowadzone śledztwo na ten temat, gdyż nie wiadomo jej, czy Klub 
Radnych „Praworządna Gmina”, czy radny Zygmunt Niemczewski sam zgłosił sprawę  
do prokuratora i przygotowuje obecnie materiał, który będzie przedmiotem analizy”. 
Oświadczył przy tym, że ani Klub Radnych „Praworządna Gmina”, ani jego członkowie: 
Małgorzata Twardowska, Marek Klemens i Zygmunt Niemczewski, nie donieśli, nie 
powiadomili, nie zawiadomili „w tej sprawie” żadnych organów ścigania. Przypomniał także, 
że pytał on o urlopy, o zaległy urlop itd., na co otrzymał odpowiedź. Wyraził przy tym żal,  
że w dniu dzisiejszym nie została podana informacja, iż w dniu 20 i 21 kwietnia była 
Państwowa Inspekcja Pracy w „naszym” urzędzie, na jego informację do PIP  
o nieprawidłowościach. Stwierdził również, że bardzo prosiłby, ponieważ są 
nieprawidłowości, jeśli chodzi o udzielanie urlopów i wynagradzanie, a nie padła taka 
informacja, której, jego zdaniem, Burmistrz Zofia Springer udzielić.  
Radny Zygmunt Niemczewski zwrócił się z pytaniem do redaktora naczelnego „Merkuriusza 
Mosińskiego” Ewy Madziar, gdyż w ostatnim lub przedostatnim numerze wyżej 
wymienionego pisma znalazła się informacja na całej stronie odnośnie „nowoczesnej gminy”, 
czy każdy klub, zrzeszenie, stowarzyszenie, partia, może w „Merkuriuszu Mosińskim” takie 
ogłoszenie dać. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że „sami wiemy” w obecnej Radzie Miejskiej w Mosinie,  
iż jednoosobowo za miasto, za gminę odpowiada burmistrz. Obecnie Burmistrz Zofia 
Springer jest zmuszony niejako, zobligowany odejściem na urlop. W związku z tym  
zwrócił się o wyjaśnienie, co „w tym” momencie się będzie działo, jeżeli burmistrz tej gminy, 
nie tylko tej, ale i wszystkich innych, nie do końca ma zaufanie do pracowników. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski przypomniał, iż jest decyzja podjęta przez 
Burmistrz Zofię Springer, zaakceptowana, zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Mosinie, przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrz Zofia Springer od 4 maja do 2 czerwca 
korzysta z urlopu wypoczynkowego. 
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Redaktor naczelny „Merkuriusza Mosińskiego” Ewa Madziar stwierdziła, że jeśli ktoś  
„z państwa” będzie miał ciekawą inicjatywę, to ona jest również otwarta. Natomiast  
jeśli chodzi o stowarzyszenie, to jest to jakaś nowa inicjatywa w Mosinie, która „pisze”  
w swoim folderze promocyjnym, że zaprasza do współpracy ludzi, którzy potrafią podjąć się 
realizacji celów czyniących „naszą” ziemię mosińską coraz nowocześniejszą i bogatszą. Jeżeli 
ktoś zobowiązuje się do realizacji takich celów, jeżeli ma grupę „poważnych” założycieli  
i wielu zwolenników, to ona nie widzi powodu, dla którego nie miałaby „o tym” pisać. 
Radny Jerzy Falbierski powiadomił, że codziennie między godz. 12.00 a 16.00 na trasie 
podpalane są trawy, niekoniecznie przez zaciśnięte mocno „klocki” przy hamowaniu  
na torowiskach kolejowych i przez sprzęt kolejowy, ale też z winy mieszkańców. Podpalenia 
lasów są w rejonie „wodociągów”, przy ul. Topolowej, w rejonie Niwki, gdzie w dniu 
dzisiejszym bardzo duże podpalenie i pożar miał miejsce, w rejonie lasu prywatnego lasu  
p. Jasińskiego, gdzie „kolej” nie przeorała pasów przeciwpożarowych w tym roku.  
Zwrócił się przy tym z prośbą do Burmistrz Zofii Springer, aby wszystkie służby połączyły 
swoje siły i zapobiegły „temu” działaniu. Wszystko to „jest robione” w administracyjnej 
granicy Miasta Puszczykowa, Mosiny oraz terenu „wodociągów” i systematycznie  
powtarza się co roku, w podobnym czasie. Stwierdził też, że soboty, niedziele, długie 
weekendy „są bardzo groźne”, gdyż wówczas może się „to” skończyć bardzo dużym pożarem 
– w rejonie „wodociągów” znajdują się drzewostany młode, sięgające gałęziami do samej 
ziemi. W związku z tym podpalenie „w tych” miejscach grozi katastrofą dla Mosiny.  
Zwrócił się także z prośbą, żeby „służby” nie znajdowały się w środku miasta, tylko 
wyruszyły tam, gdzie się pali.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poprosił o zainteresowanie się „tymi” terenami 
przez Straż Miejską w Mosinie.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, „czy i kiedy z datą, kasacja 
dotycząca wyroku uchylającego decyzję, pierwszej i drugiej instancji” – dotyczące 
„energetyki”. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zauważył, że „sprawa dotyczy indywidualnej sprawy”,  
w związku z czym to nie może być „przedmiotem obrad sesji”. Jest „to” sprawa indywidualna 
i Rada Miejska w Mosinie nie ma nic do niej, a w szczególności, „jeżeli pani tam jeszcze jest 
stroną”. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że do tego, co powiedział „pan prawnik”,  
to pozwoli się sprzeczać „z panem” i „nie podzielić” jego „decyzji”. Zwróciła przy tym 
uwagę, że w związku z tym, iż są „to” sprawy kasacyjne, one kosztują. Natomiast to,  
co ona usłyszała, teraz powie dalej to, co usłyszała na zebraniu wiejskim, „gdzie pani 
burmistrz mówi”, że wydaje decyzje, pisze pisma kasacyjne, nie zgadza się, iż decyzja 
poprzednia uchylona jest nieważna, natomiast na wniosek „pani burmistrz” Rada Miejska  
w Mosinie podjęła uchwałę przystępującą do zmiany „studium” dotyczącej tej Rady 
Miejskiej, „tej” sprawy, „tej” miejscowości, „tej” gminy, inwestycji. Oświadczyła też, że chce 
ona zapewnienia ze strony Burmistrz Zofii Springer, iż nie narazi budżetu gminy na straty 
finansowe, ponieważ wspomniała, że otrzymała nieprzyjemne pismo z „energetyki”,  
w którym wyraźnie jest pisane. Stwierdziła też, że ona nie wie, nie chce cytować, nie chce 
mówić, natomiast chce pokazać Radzie Miejskiej w Mosinie sprzeczne działania, „które mogą 
doprowadzić, gdzie już to nieprzyjemne pismo sygnalizuje”. 
Burmistrz Zofia Springer zauważyła, że na straty Gmina Mosina też jest narażona od paru lat, 
gdyż nie jest realizowana inwestycja, która przyniosłaby 2% dochodu do jej budżetu. Jest to 
około „sześćset tysięcy, które już mogło od paru lat, jako konkretne pieniądze funkcjonować”. 
Stwierdziła przy tym, że nie wie, czy budowa sieci elektroenergetycznej na terenie „naszej” 
gminy, wszystkim jest dobrze znana. Przypomniała też, że w 2004 r. jesienią, udało się przy 
zgodzie wszystkich stron: PSE, mieszkańców oraz „urzędu gminy”, dojść do pewnego 
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ustalenia, które zadowalało wszystkich i powodowało wykonanie na przebiegu „tejże” trasy 
„takiego bajpasu”. „Ten” przebieg linii został zaskarżony przez osoby prywatne, między 
innymi przez „panią radną”.  
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, że wszyscy o tym wiedzą. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że jej nie wiadomo, „czy tam wszyscy o tym wiedzą”. 
Poinformowała przy tym, że została wywołana sprawa administracyjna i dwie jednostki 
administracyjne: z jednej strony SKO, z drugiej Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydały 
sprzeczne wyroki – SKO stwierdziło, iż „bajpas” jest zgodny z prawem, natomiast „sąd 
administracyjny”, że linia powinna przebiegać „starą” trasą, „w bliskości tych zabudowań 
nowego osiedla”. Dalej historia „poprowadziła” skarżących do postępowania sądowego, nie 
administracyjnego, tylko na drogę sądową. Sąd orzekł, iż decyzja została wydana z błędem, 
obwiniając „gminę”, iż nie dokonała uzgodnienia z inspektorem sanitarnym. W wykazie 
koniecznych uzgodnień, nie został wymieniony inspektor sanitarny, dlatego to nie było 
konieczne, ale mimo wszystko „gmina się do inspektora po uzgodnienie zwróciła”, który 
odmówił wydania uzgodnienia, gdyż nie istniał w wykazie koniecznych uzgodnień „tej” 
decyzji celu publicznego. Stwierdziła też, że w zasadzie można byłoby w tym miejscu 
zakończyć, ale „nie czujemy się absolutnie winni”, gdyż „dokonaliśmy” wszystkich 
wymaganych uzgodnień, wszystkich prawnych ruchów, które powinny „temu” towarzyszyć  
i dlatego „będziemy występowali” o kasację, ponieważ „nie zgadzamy się z tym wyrokiem 
sądu”.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, że wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę 
tego, co „pani radna” uiściła wnosząc skargę, to jest 250,00 zł, to jest „pani” troska o budżet 
gminy.  
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
stwierdził, że na „tę” sprawę wywołania zmiany „studium” i decyzji, „musimy spojrzeć” 
dwojako. Z jednej strony to wywołanie przystąpienia do zmiany „studium” i próby podjęcia 
rozmów z „energetyką” oraz wymuszenia przebiegu trasy po nowej linii, zupełnie odsuniętej 
w las, jest związane z oczekiwaniem społecznym. Natomiast te oczekiwania nie mają 
przełożenia na procedurę administracyjną związaną z wydaniem decyzji. Decyzja bowiem  
po orzeczeniu sądu „jest do ponownego rozpatrzenia”, „wniosek jest” i burmistrz musi wydać 
decyzję zgodną z prawem, niezależnie, czy to się społecznie podoba, czy nie. Są to „jak 
gdyby dwa tory, na które trzeba spojrzeć”.       
                      
do punktu 12. – Zakończenie sesji.  

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji, 
pożegnał ich i zakończył LVII sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 19.00. 
 
 
    protokołował                    przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Stanisław Barć 
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 Lista załączników 
 
1. Uchwała nr LVII/439/06 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad wnioskiem 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Mosina za 2005 rok. 

2. Uchwała nr LVII/440/06. 
3. Kserokopia uchwały Nr 40/17/0954/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym w dniu 22 marca 2006 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta  
i Gminy Mosina za rok 2005. 

4. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2006 r. 
5. Stanowisko Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 

Naszym Dobrem” w sprawie wykonania budżetu za 2005 rok. 
6. Stanowisko Klubu Radnych „SLD-UP-SD” w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina 

za rok 2005. 
7. Stanowisko Klubu Radnych „Praworządna Gmina” w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Mosina za rok 2005. 
8. Uchwała Nr 40/17/0955/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Mosina z tytułu wykonania budżetu za rok 2005. 

9. Lista obecności radnych. 
10. Lista zaproszonych gości. 
 
 


