
Protokół nr LXII/06 
z LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 
która odbyła się w dniu 13 lipca 2006 r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1. 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Przyjęcie uchwał w sprawie zadań inwestycyjnych: 

a) „Budowa boiska szkolnego w Krosinku” (uchwała), 
b) „Budowa boiska szkolnego w Rogalinie” (uchwała), 
c) „Budowa boiska szkolnego w Rogalinku” (uchwała). 

7. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie (uchwała). 
8. Statut Urzędu Miejskiego w Mosinie (uchwała). 
9. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.  
10. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.05 dokonał prowadzący obrady – Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski, który powitał przybyłych na sesję radnych, 
zaproszonych gości oraz 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 13 radnych, co stanowi 61,90% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecni byli: radny Jerzy Falbierski  
ze względów zdrowotnych, radny Stanisław Barć, radna Danuta Białas i radny Jacek Rogalka 
ze względu na obowiązki służbowe, natomiast radny Krzysztof Rembowski nie podał 
przyczyn swojej absencji. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby rolę Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej pełnił radny Ryszard Rybicki.  
W związku z tym, że wymieniony radny przyjął propozycję kandydowania, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radnego 
Ryszarda Rybickiego do pełnienia roli Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
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do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 

sporządzenie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny Antoni Karliński. 
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 12 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”, wybrała radnego Antoniego Karlińskiego do nadzorowania 
sporządzenia protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad.  

Proponowany porządek LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję. W związku z tym,  
że radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony porządek LXII 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 6. – Przyjęcie uchwał w sprawie zadań inwestycyjnych: 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że Ministerstwo Sportu 
dysponuje Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej, który może być użyty jako 
dofinansowanie budowy obiektów sportowych. Jednym z warunków, które są przewidziane 
we wniosku składanym do Ministerstwa Sportu, jest to, aby towarzyszył mu weksel na kwotę, 
o którą gmina się ubiega. W „naszym” przypadku wynosi ona 76.200,00 zł. Jest to takie 
zabezpieczenie w przypadku, jeżeliby nastąpiła sytuacja taka, że „dostalibyśmy” 
dofinansowanie, a kontrola powykonawcza stwierdziłaby nieprawidłowe wykonanie zadania. 
Istnieje bowiem praktycznie taka teoretyczna możliwość. Ministerstwo Sportu, a także 
Ministerstwo Oświaty obecnie wykonuje tego typu działania, żeby zabezpieczyć pomoc 
właśnie tymi wekslami. 
Piotr Przybysz z Referatu Inwestycji przedstawił szczegóły dotyczące projektów uchwał  
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków 
finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Posiedzeń przybył radny Zygmunt Niemczewski, tak 
więc odtąd w dalszym ciągu LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało już  
14 radnych. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy przetargi na „te” zadania 
inwestycyjne zostały ogłoszone i rozstrzygnięte. Zapytała też, czy w momencie występowania 
o „te” środki finansowe, „ta” inwestycja będzie musiała poczekać do rozstrzygnięcia,  
czy „dostaniemy” środki z „tego” funduszu, czy nie. 
Piotr Przybysz z Referatu Inwestycji powiadomił, że jeśli chodzi o to, czy „mamy” 
zabezpieczone środki finansowe na „te” inwestycje, to na pewno są „te” środki, ponieważ 
„my musieliśmy w ministerstwie wykazać”, iż je „mamy”, że one są zapisane w budżecie. 
Poinformował też, że przetarg został już rozstrzygnięty na wszystkie 3 zadania w dniu  
20 czerwca. Zawierał się w nim projekt i wykonanie. Projekt został „do nas” dostarczony 
„teraz – w środę”, dzisiaj „chcielibyśmy przyjąć uchwałą ten weksel”, a jutro będzie on 
wysyłał „tamte” dokumenty do ministerstwa. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że nadal nie otrzymała odpowiedzi na jedno  
ze swoich pytań. Wyraziła też przekonanie, że prawdopodobnie Piotr Przybysz z Referatu 
Inwestycji się przejęzyczył – to jest przeprojektowanie projektów, które już istniały. 
Przypomniała przy tym, że „te” 3 zadania były w 2005 r., tak, jak powiedział Piotr Przybysz  
z Referatu Inwestycji – Gmina Mosina podejmowała działania dotyczące wykorzystania 
środków z tzw. „Odnowy wsi”. Wówczas jednak „nie udało nam się” i znów, żeby „startować 
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o takie projekty – te projekty były wykonane”. Stąd sądzi ona, że Piotr Przybysz z Referatu 
Inwestycji się przejęzyczył.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński zapewnił, że Piotr Przybysz z Referatu Inwestycji nie 
przejęzyczył się. Stwierdził przy tym, że „myśmy temat tych projektów już wielokrotnie 
omawiali”. Projekty zostały „zrobione” i dotyczyły „Odnowy wsi”, a jak wiadomo „to nie 
przeszło”. W związku z tym „te” projekty zostały wykorzystane jedynie w pewnym zakresie 
do przeprojektowania, do opracowania nowych projektów właściwie, o innych parametrach  
i wartościach w dostosowaniu do tego, co „rada” zaakceptowała, jeżeli chodzi o „te” 3 nowe 
zadania, gdyż to były nowe zadania. Tamto, co „myśmy robili” w zakresie „Odnowy wsi”,  
to były zupełnie inne projekty, o zupełnie innych parametrach. Przypomniał też, że „myśmy 
to omawiali” na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, ile kosztowały nowe projekty. 
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny powiadomił, że około 152.000,00 
wykonanie, ale warunkiem wykonania było zaprojektowanie „tego” obiektu. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy projektanci konsultowali się  
z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych. 
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny poinformował, że na temat boisk „mieliśmy” 
kilka zebrań ze wszystkimi 3 dyrektorami i z wuefistami oraz przedstawicielem „naszego” 
OSiR-u. Wówczas cały program szczegółowo był ustalany, jaka masa, jakie wymiary, jakie 
bramki, jakie kosze, jakie rozmieszczenie boisk.  
 

a) „Budowa boiska szkolnego w Krosinku” (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, 

przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków 
finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczący budowy boiska szkolnego  
w Krosinku. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr LXII/456/06  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 14 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) „Budowa boiska szkolnego w Rogalinie” (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący 

obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków 
finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczący budowy boiska szkolnego  
w Rogalinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr LXII/457/06  
w powyższej sprawie jednogłośnie – 14 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) „Budowa boiska szkolnego w Rogalinku” (uchwała). 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, 

przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków 
finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczący budowy boiska szkolnego  
w Rogalinku. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr LXII/458/06  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 14 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 7. – Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że zmiana ustawy o finansach 

publicznych wprowadziła obowiązek dostosowania statutów jednostek samorządu do nowych 
rozwiązań prawnych. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska przedstawiła 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mosinie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr LXII/459/06 w powyższej sprawie jednogłośnie – 14 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Statut Urzędu Miejskiego w Mosinie (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że w oparciu o zapis  
art. 238 ustawy o finansach publicznych, po zapoznaniu się z różnymi opiniami prawnymi, 
został wniesiony pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej w Mosinie Statut Urzędu Miejskiego 
w Mosinie. Powiadomił przy tym, że „w tej sprawie są 2 zapisy”. Pierwszy z nich to art. 33 
ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym „mówiący”, że jest „to” wyłączna kompetencja 
burmistrza, który na podstawie regulaminu urzędu nadaje mu formę prawną i wprowadza to 
poprzez swoje zarządzenie. W tym przypadku jest taka sytuacja, że wymaga się „od nas”, 
jako organu stanowiącego, aby został w tej sprawie również przyjęty statut. Stąd jest 
propozycja tego typu, „żebyśmy przyjęli” jako obowiązujący „w tym urzędzie” Regulamin 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, jako Statut Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
W nim znajdują się informacje określające siedzibę, kierownika, sposób reprezentowania  
na zewnątrz, jak również podstawy prawne: ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę  
o finansach publicznych. Wszystkie pozostałe sprawy są zapisane w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, który będzie przedmiotem zatwierdzenia 
poprzez przyjęcie Statutu Urzędu Miejskiego w Mosinie. Zwrócił przy tym uwagę, że „my 
możemy” Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie poprzez „ten” statut 
zatwierdzić lub nie, natomiast „nie mamy” żadnego prawnego uprawnienia, żeby dokonywać 
jakichkolwiek zmian w treści tego obowiązującego już „w urzędzie” regulaminu i który 
będzie obowiązywał, ponieważ wszystkie konieczne do tego procedury prawne zostały już 
spełnione w momencie, jak tenże regulamin został wprowadzony w życie zarządzeniem 
Burmistrz Zofii Springer. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego skoro jest zarządzenie 
wydane w roku 2005 przez Burmistrz Zofię Springer, a potem jest zmiana, jak rozumie 
„tutaj” jest powołana ustawa o finansach publicznych z czerwca 2005 r., tak długo 
„konsultowaliśmy”, że potrzebne jest zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że sprawa jest nowa. Obecnie 
jest sytuacja tego typu, że dla dobrej i właściwej organizacji pracy w sensie prawnym  
– spełnienia wymogu art. 238 ustawy o finansach publicznych zalecane jest przyjęcie  
„w takiej” formie Statutu Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą, aby zgodnie z tym, co mówi 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski, nanieść poprawkę w § 4, 
że „to” jest z czerwca 2006 r. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że „mówimy o ustawie” z 30 czerwca 
2005 r., a radna Małgorzata Twardowska mówiła o zarządzeniu Burmistrz Zofii Springer, 
które jest z 2006 r. 
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Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska zwróciła uwagę, że Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Miejskiego w Mosinie został wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina 
w dniu 25 lutego 2005 r., natomiast „to drugie” to są drobne zmiany w tym regulaminie. 
Zauważyła przy tym, że radni otrzymali tekst ujednolicony Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. Powiadomiła też, że jeśli chodzi o zarządzenie zmieniające 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, to wynikało to jedynie z potrzeby 
aktualizacji „w drobnych obszarach” zakresu zadań referatów. Natomiast nie ma to nic 
wspólnego z ustawą o finansach publicznych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że dyskusje dotyczące statutu 
urzędu trwały i trwają w dalszym ciągu. Nie ma obecnie wśród prawników jednomyślności  
w powyższej sprawie. Zwrócił przy tym uwagę, że w tym przypadku jest sytuacja taka,  
iż są 2 ustawy i każda z nich „mówi coś innego”. Jedna z nich „mówi”, że ma być statut,  
a druga, iż ma być regulamin. W związku z tym jest obecnie propozycja,  
aby istniejący dotychczas regulamin, przyjęty zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 
zatwierdzić uchwałą i nic więcej. 
Radna Małgorzata Twardowska zapewniła, że „to rozumiemy”, ale jej pytanie „szło”  
– dlaczego teraz „podejmujemy ten problem”. Jeżeli „powołujemy się” na ustawę o finansach 
publicznych i „mówimy”, że ona nie ma znaczenia, to dlaczego na dzień dzisiejszy… 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że dlatego, iż ustawa o samorządzie 
gminnym „mówi”, że wyłącznym uprawnieniem przewodniczącego jest przygotowanie 
porządku obrad. Taki porządek został przygotowany i w związku z tym „wypowiedzą się 
państwo” na temat przyjęcia uchwały w niniejszej sprawie. 
W trakcie trwania tego punktu porządku LXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, na Salę 
Posiedzeń przybył radny Leszek Dymalski oraz radna Krystyna Sakwa-Jakubowska, tak więc 
odtąd w dalszym jej ciągu brało udział już 16 radnych. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania 
statutu Urzędowi Miejskiemu w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr LXII/460/06 w powyższej sprawie 12 głosami „za”, przy 4 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.  

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że w uzgodnieniu  
z przewodniczącymi: Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego  
oraz Komisji Budżetu i Finansów, „uzgodniliśmy”, iż w dniu 19 lipca br. o godz. 17.30 
odbędzie się wspólne posiedzenie wyżej wymienionych komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
Radna Magdalena Wojciechowska zapytała, czy nie może się ono odbyć w czwartek,  
gdyż „zawsze mieliśmy w czwartek”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że są to sprawy, które wynikają 
z bieżących potrzeb, „ten” dzień został już ustalony i „wszyscy” zostali powiadomieni. 
Powiadomił też, że planuje zwołać LXIII sesję Rady Miejskiej w Mosinie na 27 lipca br.  
na godz. 16.00. Wszystkie sprawy, które są związane z działaniami samorządu „postaramy się 
załatwić, ażebyśmy w sierpniu mogli mieć czas wakacyjny”. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że nie ma zamiaru naruszać kompetencji 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie i wiadomo jej, co należy do zadań  
oraz obowiązków przewodniczącego. Zwróciła się przy tym o wyjaśnienie, dlaczego  
w porządku obrad nie znalazły się uchwały, o których prowadzący obrady Przemysław 
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Pniewski powiadomił na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, że zostaną 
wprowadzone do niego. Zapytała też, czy „możemy poznać” argumenty, przyczyny. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że zgodnie z wynikającymi 
uprawnieniami ustawowymi zaproponował on porządek obrad, który „żeśmy wyczerpali”. 
Natomiast porządek sesji, która jest zaplanowana na 27 lipca br., „otrzymacie państwo”  
z 5-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie ze Statutem Gminy Mosina. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że słowa Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysława Pniewskiego, zgodnie z którymi „trzynastego będziemy rozważać uchwałę”, 
którą „mieliśmy podjąć” dotyczącą Komisji Rewizyjnej, on przyjął za poważną deklarację  
i wydaje mu się, iż jeżeli prowadzący obrady Przemysław Pniewski nie ma jakichś żadnych 
argumentów, a jeżeli ma, to on prosi, aby je podać, którymi się kierował. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że to nie jest kwestia, która powinna 
być przedmiotem obrad. Powiadomił przy tym, iż uzgodnił „z panem przewodniczącym,  
iż zakończycie państwo pracę” również nad drugą sprawą dotyczącą zakończenia kontroli.  
W dniu wczorajszym zostało zaplanowane od początku roku posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 
ale się ono nie odbyło nie z jego winy, gdyż z tego, co mu wiadomo, to nie wszyscy 
usprawiedliwili swoją nieobecność na tym posiedzeniu, a nie było quorum. W związku z tym 
wszystkie materiały, które wpłyną do Biura Rady Miejskiej, będące zgodne ze „statutem”,  
w którym jest wszystko zapisane, co i w jakim trybie przewodniczący rady wprowadza  
na sesję. Jeżeli „państwo tego nie pamiętają”, to „możemy poczytać”, „żebyście państwo nie 
mieli wątpliwości”. Nie może on bowiem wprowadzać czegoś, co jeszcze nie ma 
ostatecznego kształtu. Zachęcił też wątpiących do zajrzenia w program wczorajszego 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym sprawa zakończenia kontroli w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Mosinie również miała być przedmiotem obrad. Przypomniał także, że była 
kwestia również propozycji sposobu dokonania kontroli, która została zapisana w punkcie 
drugim, czy „to ma być roczne, miesięczne”. Tego typu działania miały być  
i jeżeli nie zostały zrobione, to on przeprasza bardzo, ale to nie on był wczoraj nieobecny  
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która została zaplanowana już w styczniu 2006 r. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że jeżeli chodzi „o ten przytyk”, iż są osoby, które się nie 
usprawiedliwiły i miało to dotyczyć jego osoby, to prowadzący obrady Przemysław Pniewski 
jest w błędzie, gdyż on w dniu wczorajszym rozmawiał z Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej i się usprawiedliwiał. Nie wiadomo mu, o której godzinie „pan” rozmawiał,  
gdyż „przewodniczący”, jak on rozmawiał, nie informował go, że cokolwiek „przekłada” i był 
przekonany przynajmniej, iż będzie „to” rozpatrywane na „tej” sesji. Ubolewał tylko, że on 
nie może być. Być może w innych godzinach „rozmawialiśmy” i „pan przewodniczący 
rozmawiał po nim”. 
 
do punktu 10. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji, 
pożegnał ich i zakończył LXII sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 16.30. 
 
 
    protokołował                    przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Antoni Karliński 



 7

 Lista załączników 
 
1. Uchwała nr LXII/456/06. 
2. Uchwała nr LXII/457/06. 
3. Uchwała nr LXII/458/06. 
4. Uchwała nr LXII/459/06. 
5. Uchwała nr LXII/460/06. 
6. Lista obecności radnych. 
7. Lista zaproszonych gości. 
 
 


