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

która odbyła się w dniu 16 czerwca 2004 r. 
w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad.  
6. Wyrażenie zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  

do AQUANET Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu (uchwała). 
7. Wyrażenie woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” (uchwała). 
8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 31 maja do 15 czerwca 2004 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 16.05 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysław Pniewski, który powitał radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych 
mieszkańców Gminy Mosina.  

 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski na podstawie listy obecności stwierdził,  
że Rada Miejska jest zdolna do podejmowania prawomocnych decyzji, ponieważ na ogólny 
stan 21 radnych – w sesji aktualnie bierze udział 16 radnych, co stanowi 74,29% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecny był ze względów służbowych radny 
Marian Sobecki. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

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

1) Magdalena Wojciechowska, 
2) Ryszard Rybicki. 

W związku z tym, że radna Magdalena Wojciechowska oraz radny Ryszard Rybicki przyjęli 
propozycję kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich 
kandydatury pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 16 
głosami „za” wybrała radną Magdalenę Wojciechowską oraz radnego Ryszarda Rybickiego 
do pełnienia funkcji członków 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 XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełniła radna  
Maria Krause. W związku z tym, że wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę  
na tę propozycję, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jej kandydaturę  
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie, 15 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”, wybrała radną Marię Krause do nadzorowania sporządzenia protokołu 
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że XXVII sesja Rady 
Miejskiej w Mosinie została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,  
na wniosek Burmistrz Zofii Springer. Wyjaśnił przy tym, iż powodem zwołania sesji jest 
zamiar przedłożenia przez Gminę Mosina wniosku o wprowadzeniu aportu na najbliższym 
Zgromadzeniu Wspólników AQUANET Spółki z o.o.  
Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż do proponowanego porządku 
obrad wprowadził dodatkowy punkt w brzmieniu: „Zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, 
Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego na opieszałość Burmistrza 
Gminy Mosina (uchwała).”. Poinformował przy tym, że grupa mieszkańców złożyła wniosek 
i zgodnie z prawem, Rada Miejska w Mosinie jest zobowiązana do przekazania sprawy 
Komisji Rewizyjnej, która na swoim najbliższym posiedzeniu podejmie w tej sprawie 
stosowne działania. Powiadomił przy tym, iż sprawa ta została wprowadzona jako punkt 8 
porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w związku z czym jego 
dotychczasowy punkt 8 otrzymałby numer 9, a punkty 9-11 numery: 10-12.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, wniosków i uwag, w ten sposób został 
ustalony porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który  
przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad.  
6. Wyrażenie zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  

do AQUANET Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu (uchwała). 
7. Wyrażenie woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” (uchwała). 
8. Zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka 

Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego 
Falbierskiego na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina (uchwała).  

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 31 maja do 15 czerwca 2004 r. 
10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
11. Zapytania i wnioski radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
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do punktu 6.  – Wyrażenie zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  
do AQUANET Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu (uchwała). 

 Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że w Gminie Mosina  
od kilkunastu lat trwa debata nad sprawami związanymi z wodą dla miasta Poznania. Formy  
i miejsca wymiany poglądów były różne: zebrania, publikacje prasowe, sesje rady gminy. 
Powiadomił przy tym, że obecnie stan prawny stanowi „Porozumienie wspólników” zawarte 
w Poznaniu, w dniu 22 lipca 2002 r. i zaakceptowane przez Radę Miejską w Mosinie w dniu 
31 lipca 2002 r. uchwałą Nr LX/480/02. Porozumienie to zapewniło Gminie Mosina 184.943 
udziały o wartości nominalnej 9.247.150,00 zł. Po przeszacowaniu w ramach działań 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki w dniu 6 maja 2003 r., jest to 
18.495 udziałów. Zmieniono wówczas wartość udziałów z 50,00 zł na 500,00 zł. Wyżej 
wymienione porozumienie dawało możliwość wniesienia aportu w formie wkładu 
rzeczowego, co regulował zapis art. 6, w szczególności pkt 8, który „mówi”,  
że inwentaryzowany majątek będzie wniesiony do spółki po wartości ewidencyjnej netto,  
po umorzeniu. Oznaczało to, iż wszystkie dodatkowe aporty składane przez poszczególne 
gminy, będą wnoszone po wartości ewidencyjnej netto, czyli po wartości „księgowej”. 
Poinformował też, że przedłożony radnym projekt uchwały zawiera propozycję określającą 
wartość majątku Gminy Mosina przekazywanego aportem do AQUANET Spółki z o.o. 
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, iż przedmiotowy temat jest bardzo złożony  
i trudny. Stwierdziła przy tym, że najlepszym dowodem na to jest fakt, iż Rada Miejska  
w Mosinie zajmuje się nim po raz kolejny. Oświadczyła też, że jej troską jest zawsze jak 
najbardziej staranne rozwiązywanie spraw dotyczących gminnego majątku, ich rozpatrywanie 
i powodowanie, żeby majątek wzrastał i pracował na rzecz budżetu Gminy Mosina. 
Powiadomił także, iż „sprawa” dotycząca aportu, jego wyceny i wprowadzenia do spółki 
AQUANET, „w zasadzie” zaczęła się w roku 1993, kiedy zostało podpisane pierwsze 
porozumienie Gminy Mosina z wyżej wymienioną firmą, która nosiła wówczas nazwę PWiK. 
Zostały wtedy wprowadzone udziały o wysokości 9.000.000,00 zł bez „nazywania”, które to 
są „rzeczowo” przedmioty - czy jest to jakaś kanalizacja, czy są to przepompownie, czy jest to 
jakaś sieć wodociągowa. Stwierdziła również, że spółka powstawała bardzo szybko  
i „jakoś tak” bardzo szybko, z małą starannością, wprowadzone zostały wkłady 
poszczególnych gmin. Natomiast obecnie jest rok 2004 i stoi ona w zasadzie w tym miejscu, 
które zobowiązuje ją do uporządkowania „tych” spraw, jakie nie zaistniały we „właściwym” 
kalendarium, od roku 1993. Wyraziła przy tym przekonanie, problem jest trudny, gdyż mówi 
ona o majątku Gminy Mosina tworzonym przez przeszło 30 lat. Poinformowała też,  
że obecnie cały majątek Gminy Mosina składający się z sieci wodociągowych i sieci 
kanalizacyjnej oraz całej infrastruktury towarzyszącej jest zinwentaryzowany, obliczony, 
pomierzony. Stwierdziła przy tym, iż to, że tak trudno jest określić wartość ewidencyjną,  
czyli księgową, nie zawsze jest winą Urzędu Miejskiego w Mosinie, gdyż nie zawsze  
udało się tę wartość ewidencyjną lub księgową stworzyć. Powiadomiła także, że różne 
podmioty budowały sieć funkcjonującą na terenie Gminy Mosina, którą ona obecnie, jako 
właściciel terenu, próbuje sobie przypisać. Budowały ją bowiem PGR-y, społeczne komitety, 
dawne WZIR-y, Gmina Mosina, przedsiębiorstwo PWiK. Tak więc tych właścicieli jest 
mnóstwo i obecnie nie identyfikują się oni z „tą” własnością. Wszystko to jest spisane, czyli 
zinwentaryzowane i do „tego całego” majątku próbuje się ona „wartościowo” odnieść. 
Stwierdziła przy tym, iż w roku 2002 w uzasadnieniu tego porozumienia, została 
wprowadzona „taka” szacunkowa, hipotetyczna kwota, w wysokości około 166.000.000,00 zł 
i wszyscy „tak bardzo” się z tego cieszyli. Zapewniła również, że jej osobiście też się to 
podoba, ale oczywiście znalazły się osoby, które zaczęły podważać zasadność powyższej 
kwoty i szukać dowodów - na jakiej zasadzie ona została „zbudowana”. Wyraziła przy tym 
przypuszczenie, iż najwięcej na ten temat będzie miała do powiedzenia Kierownik Referatu 
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Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj. Stwierdziła też, że musi ona jednak powiedzieć,  
iż kwota ta wzięła się stąd, że była liczona trochę na wyrost, z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów, które wynikały z wprowadzania danej inwestycji - zagęszczania gruntów, budowy 
chodników, budowy jezdni, odtwarzania „tego” wszystkiego, co spowodowało 
przeprowadzanie danej sieci. Wyraziła przy tym przekonanie, że wspólnik Gminy Mosina nie 
jest zainteresowany przejęciem szosy czy chodnika, tylko przejęciem określonej rury, 
mniejszej czy grubszej. Zapowiedziała także, iż Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych 
Maria Wyzuj  odniesie się do tego, skąd wzięła się ta kwota 166.000.000,00 zł, która zaczęła 
być podważana przez głównego udziałowca spółki. Stwierdziła również, że nie trzeba  
się oszukiwać i można powiedzieć głośno, iż Miasto Poznań zawsze miało i ma obecnie 
większość udziałów. Wyraziła przy tym przypuszczenie, iż wystarczy, by przedstawiciel 
Miasta Poznań „podniósł rękę w jedną lub drugą stronę” i decyzje zapadają. Takie są fakty, 
Gmina Mosina przystąpiła do takiej, a nie innej spółki, w związku z czym konsekwencje 
trzeba ponieść, ale świadomość „tych” wszystkich zależności też trzeba mieć. Oświadczyła 
też, iż kwota została zweryfikowana i radni doskonale znają przebieg „tych” wszystkich 
działań Urzędu Miejskiego w Mosinie. Poinformowała także, że zleciła ona państwowemu 
rzeczoznawcy z uprawnieniami, aby wycenił cały 30-letni majątek Gminy Mosina. Trzeba 
sobie przy tym uświadomić, iż każdy majątek ma tzw. procent amortyzacji. Powiadomiła 
również, iż roczna amortyzacja majątku wodociągowego, czy kanalizacyjnego jest to 4,5 %, 
więc jakby dobrze policzyć, przez 20 lat 90% tego majątku nie ma, a 22 lata powodują,  
że rura jest nic nie warta i w księgowości ewidencyjnej jest ona „zerem”. Wyraziła przy tym 
przypuszczenie, iż jeżeli Gmina Mosina posiadałaby ewidencję „tego wszystkiego”,  
to niektórego majątku już by w zasadzie „księgowo” nie było. Oświadczyła też, że zleciła ona 
wycenę według wartości księgowej, przy czym p. Wawrzynowicz – Prezes Zarządu 
AQUANET Spółki z o.o. wyraził na to zgodę bez uzgodnienia z pozostałymi wspólnikami 
spółki, bez uzgodnienia z głównym przedstawicielem, wśród których jest również Miasto 
Poznań. Stwierdziła przy tym, iż miała ona nadzieję, że ta wycena zostanie przyjęta i zamknie 
ona, uporządkuje „tę” sprawę od 1993 roku. Jednak wartość rynkowa, jest to taka wartość jak 
towar, za ile ktoś chce go kupić, bo jest dobry, atrakcyjny i pożądany. Wyraziła także 
przypuszczenie, że wodociąg nawet ze złota, ale wystawiony w miejscu, gdzie nikt nie używa 
wody, w zasadzie jest nic nie wart, ponieważ nie przynosi on żadnego dochodu. W związku  
z tym majątek Gminy Mosina wyceniony został według wartości rynkowej, za ile ktoś 
„ewentualnie” mógłby go „hipotetycznie” nabyć. Poinformowała również, iż każdy inny 
majątek, jaki w spółce funkcjonuje, został wprowadzony według wartości księgowej, o której 
wspominała ona na początku i zasad, jakie określa jedno i drugie porozumienie podpisane  
w roku 1993 i 2002. Powiadomiła też, że pozostali  wspólnicy, a „najgłośniej” Miasto Poznań 
„mówią”, dlaczego wszyscy „chodzą w szarych ubrankach”, a Mosina „raptem  
w czerwonym”. Żądają przy tym wspólnego mianownika, wspólnej wagi dla wszystkich 
wprowadzanych aportem urządzeń komunalnych - wodociągowych i kanalizacyjnych.  
W związku z tym Gmina Mosina stanęła przed problemem, jak „tę” wartość rynkową 
przełożyć na wartość księgową. Poinformowała także, że jej rzeczoznawca określił wartość 
rynkową w poszczególnych latach, kiedy majątek komunalny Gminy Mosina powstawał,  
od tej wartości rynkowej zastosował przelicznik amortyzacyjny na poszczególny rok i wyszła 
mu kwota, o której obecnie mowa - 54.000.000,00 zł. Wyraziła przy tym przypuszczenie,  
że każdy tak jak i ona ma wątpliwości, czy to jest dobrze i czy tak powinno być. Stwierdziła 
również, iż „parę”  błędów zostało „po drodze” popełnionych, gdyż należało się tym 
majątkiem, który Gmina Mosina miała, zająć w latach następujących bezpośrednio  
po 1993 roku i od razu należało „przymierzać się” do wartości księgowej. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż zbyt mocno zostały rozbudzone nadzieje, w związku z czym „miotają” 
radnymi najróżniejsze wątpliwości – czy zgadzać się na tę wycenę, czy ją podważać,  
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czy wprowadzać aporty tej wysokości, czy obecnie to robić, czy poczekać na bardzo istotny 
moment – przekształcenie AQUANET w spółkę akcyjną, kiedy wszystkie udziały będą 
wyceniane po wartości rynkowej. Wówczas bowiem nastąpi „ta” godzina prawdy,  
czy faktycznie na tym Gmina Mosina zarobi, czy straci. Powiadomiła też, że każde czekanie  
z „tą” wielkością 54.000.000,00 zł, pozbawia Gminę Mosina na rok podatku w wysokości 
około 1.000.000,00 zł. Wyraziła przy tym przypuszczenie, iż wątpliwości są, jednak dzisiaj 
radni spróbują podjąć decyzję w powyższej sprawie. Stwierdziła także, iż uchwała  
została przygotowana, co nie znaczy, że musi zostać podjęta. Wyraziła przy tym przekonanie,  
że wszystkie wątpliwości były wyjaśniane, jednak zawsze będą sprawy, na które  
nie potrafi ona do końca jednoznacznie odpowiedzieć. Przypomniała również, iż zostało  
to wyjaśnione na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego. Wyraziła przy tym przypuszczenie, 
że radni jako osoby odpowiedzialne chcą „tę swoją” decyzję podjąć z należytą starannością. 
Zapewniła też, iż wiadomo jej, że radni między sobą także dyskutują, rozmawiają – co zrobić. 
Zwróciła się przy tym z prośbą, żeby na pytania: co z punktu widzenia prawnego 
„poszczególne” sytuacje „niosą” – jeżeli Gmina Mosina wejdzie z tymi udziałami i jeżeli nie 
wejdzie, radni spróbowali sobie w dyskusji odpowiedzieć. Wyraziła także przekonanie,  
że gdyby od lat problem ten był prowadzony inaczej, to na pewno mosińska gmina byłaby  
w „innym” miejscu. Stwierdziła przy tym, że trzeba też mieć świadomość, iż mowa jest  
o majątku 30-letnim, dlatego nie zawsze ta ewidencja księgowa mogła zaistnieć i nie zawsze 
jej poprzednicy są winni, iż tej ewidencji nie ma. Powody są najróżniejsze, przy czym 
niewątpliwie decyzja jest poważna, gdyż będzie ona powodowała, czy z jakichś dodatkowych 
środków finansowych Gmina Mosina będzie mogła korzystać, czy nie. Byłyby to też 
dodatkowe środki finansowe, które mogłaby ona wprowadzić do budżetu Gminy Mosina. 
Zapewniła również, iż w dyskusji spróbuje ona wspólnie z radnymi odpowiedzieć na pytanie, 
czy środki te mogą być większe, jeżeli radni nie przyjmą proponowanego w przedłożonym 
projekcie uchwały rozwiązania. Wyraziła przy tym przekonanie, że wiedzę ma ona nieco 
większą niż radni, gdyż wielokrotnie uczestniczyła ona w rozmowach z przedstawicielami 
spółki AQUANET, z przedstawicielem „większościowym”, czyli Zastępcą Prezydenta Miasta 
Poznania Mirosławem Kruszyńskim, który wie, iż nie jest ona łatwym partnerem i nie  
zgadza się na wszystko, co sobie wyobrażają, że wszystko musi być obliczone, 
ukonkretnione, udowodnione i żadne dane nie mogą być wzięte nie wiadomo skąd. 
Oświadczyła też, że nie chce ona do tych wszystkich działań wprowadzać polityki, a są 
podejmowane próby upolitycznienia „tych” wszystkich jej działań.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że radni otrzymali  
wraz materiałami na XXVII sesję Rady Miejskiej w Mosinie dodatkową informację w postaci 
zestawienia elementów wnoszonych aportem do AQUANET Spółki z o.o. Poinformował  
przy tym, iż pod każdym punktem kryje się kilkunastostronicowe zestawienie, które „mówi” 
o szczegółowych umiejscowieniach tych inwestycji. W ten sposób wycenione są wszystkie 
składniki tego majątku, które są zewidencjonowane na terenie Gminy Mosina.  
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj przeprosiła za zamieszanie, które 
powstało na skutek pierwszej wyceny majątku komunalnego Gminy Mosina,  
na kwotę w wysokości 160.000.000,00 zł. Powiadomiła przy tym, że na wszystkich 
spotkaniach przedstawicieli gmin z firmą PWiK, jakie się odbyły, nie było żadnej precyzyjnej 
instrukcji o sposobie i zasadach wyceny majątku. Poinformowała też, iż kierowany przez nią 
referat Urzędu Miejskiego w Mosinie, za pisemną aprobatą ówczesnego Zarządu Miejskiego,  
„wyłuszczył” zasady dokonania wyceny tego majątku, przy czym wyceny te były na bieżąco 
konsultowane również z przedstawicielami firmy AQUANET i do pewnego momentu nie 
budziły żadnego zdziwienia. Kierowany przez nią referat wycenił cały zinwentaryzowany 
majątek według katalogów nakładczych, które stosuje się do ustalenia wysokości nakładów 
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niezbędnych dla sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Wyraziła przy tym przypuszczenie, 
że radni, którzy na co dzień zajmują się procesem inwestycyjnym wiedzą, iż przetargi 
publiczne, zwłaszcza przetargi organizowane przez gminy, odchodzą od tego kosztorysu 
inwestorskiego 30-50% „w dół”. Przyznała także, że pracownikom referatu przyświecał 
szczytny cel, aby te wartości, które Gmina Mosina chce wnieść do AQUANET Spółki z o.o. 
były jak najwyższe, a pozyskane udziały dla niej jak najkorzystniejsze. Miano bowiem  
na uwadze fakt, że cała społeczność Gminy Mosina od wielu lat zgłasza, jakie straty ponoszą 
poszczególni mieszkańcy z racji zamieszkiwania w strefach bezpośredniej czy pośredniej 
ochrony wody, gdzie wręcz mają uniemożliwione czerpanie wody z własnych, do tej pory 
eksploatowanych ujęć, czy umniejszone plony. Stwierdziła przy tym, że ponieważ całe lata 
starań Gminy Mosina o ewentualne ekwiwalenty nie dawały żadnych pozytywnych 
rezultatów, stąd cała ta myśl, iż można na rzecz wspólnej „kasy” zrobić „to” w maksymalnej 
wysokości. Powiadomiła również, że później, kiedy już „te” materiały były przygotowywane 
do sporządzenia dokumentów prawnych, aby „ten” aport zafunkcjonował, p. Wawrzynowicz 
– członek Zarządu AQUANET Spółki z o.o. podjął decyzję, za którą jest merytorycznie 
odpowiedzialny, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Mosinie nie mają praw, aby podpisać 
się pod „taką” wyceną. Stąd właśnie decyzja o zleceniu biegłemu rzeczoznawcy wyceny 
majątku komunalnego Gminy Mosina, przy czym cały czas była mowa o „tej” wartości 
rynkowej. Okazało się wówczas, że wynosi ona 103.000.000,00 zł. Natomiast według tego 
klucza i tej zasady, którą przedstawiła Burmistrz Zofia Springer, mamy teraz wartość 
księgową. Poinformowała też, że aport do AQUANET Spółka z o.o. dzieli się na 3 grupy. 
Pierwsza z nich, to sieć kanalizacyjna, która jest połączona z oczyszczalnią ścieków. Druga, 
to sieć wodociągowa  wprowadzona do AQUANET Spółka z o.o. po 1997 roku, czyli to,  
co Gmina Mosina przejęła do eksploatacji od WZIR-u, jak na przykład Baranowo, 
Baranówko, Sowinki, czy Krajkowo, czy z innych ujęć przedtem eksploatowanych w Pecnej, 
Czempiniu, czy Borkowicach, Dymaczewie Nowym, Starym i Bolesławcu, wraz z ujęciami  
w Stęszewie i przyłączami z tym związanymi. W tym mieniu ruchomym nie ma sieci 
wodociągowych, które są eksploatowane przez Majątek Rogalin, nie ma też sieci 
eksploatowanych przez Gminę Mosina w Czapurach i we Wiórku. Powiadomiła przy tym,  
iż prowadzone są rozmowy, aby sieć wodociągową Wiórka i Czapur w przyszłym roku 
wnieść aportem do AQUANET Spółka z o.o. Poinformowała także, że następnym punktem są 
nakłady poniesione na sieć wodociągową, czyli „całe pozostałe” miasto Mosina  
wraz ze wsiami Krosno, Krosinko, Drużyna i Nowinki. Natomiast trzecią grupę aportu 
stanowią nieruchomości, które wnosi się z wyspecyfikowaniem numerów działki  
i powierzchni, numeru księgi wieczystej. Powiadomiła przy tym, że jest to już obowiązkowy 
wymóg i nieruchomości muszą być wnoszone nie według wartości rynkowej, ale tylko  
i wyłącznie według wyceny biegłego rzeczoznawcy, na podstawie operatu szacunkowego, 
który w tym przypadku został sporządzony przez firmę „PROJNORM” prowadzoną przez 
Andrzeja Jakubowskiego. Poinformowała również, że w punkcie 3 projektu uchwały  
w powyższej sprawie figurują działki, na których położone są przepompownie ścieków. 
Powiadomiła przy tym, iż w podpunkcie g) została wyspecyfikowana działka, na której 
położona jest oczyszczalnia ścieków Mosinie, która została wyceniona na ponad  
500.000,00 zł. Zwróciła też uwagę, że Gmina Mosina ma wybudowanych 19 przepompowni, 
natomiast działek pod przepompowniami jest znacznie mniej, ponieważ aportem można 
wnieść tylko te działki, które mają wydzielenie geodezyjne na gruncie, założoną księgę 
wieczystą i oddzielny swój numer. Poinformowała przy tym, iż Gmina Mosina ma tytuły 
prawne, nawet jest właścicielem wielu działek, na których zostały „te” przepompownie 
wykonane, na przykład na ul. Czwartaków, na ul. Mieszka I, na ul. Torowej, jednak trwają 
dopiero procedury związane z podziałem tych nieruchomości. Gmina Mosina ma również 
przepompownie zlokalizowane na gruntach Nadleśnictwa Konstantynowo, gdzie też 
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prowadzone są procedury związane z wykupem nieruchomości. Jest to przepompownia  
na ul. Lipowej w Pecnej, a także dwie przepompownie w Mosinie – jedna na ul. Jasnej,  
a druga na ul. Krosińskiej. Powiadomiła także o przepompowni zlokalizowanej  
przy ul. Spokojnej – na terenie Parafii Rzymskokatolickiej w Mosinie. Stwierdziła również, 
że jest też jedna skomplikowana sytuacja prawna na ul. Koziej w Pecnej, gdzie trzeba 
najpierw przeprowadzić skomplikowane postępowanie spadkowe, żeby wejść  
w posiadanie tej nieruchomości, gdyż taka jest wola jej użytkownika. Zapewniła przy tym,  
iż do wszystkich nie wymienionych „tu” nieruchomości, Gmina Mosina miała przy budowie 
zawsze tytuł prawny i miała prawo do dysponowania tą nieruchomością. Była to umowa 
dzierżawy, najmu, czy użyczenia, tak jak w przypadku parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja 
w Mosinie. Zwróciła też uwagę, że sieć kanalizacyjna wymieniona została szczegółowo  
w załączniku nr 1, natomiast infrastruktura towarzysząca – w załączniku nr 2, w którym są 
wyspecyfikowane wszystkie urządzenia „na przepompowniach”. Poinformowała również,  
iż Gmina Mosina ma też zamiar wnieść aportem do AQUANET Spółka z o.o. majątek 
przepompowni o wartości 6.307.817,32 zł. Przedstawiła przy tym sposób wyceny 
oczyszczalni ścieków. Powiadomiła też, że po wybudowaniu oczyszczalni ścieków, jej 
wartość księgowa wynosiła 7.000.000,00 zł. W momencie, kiedy Gmina Mosina przystąpiła 
do rozliczenia się z Miastem Puszczykowo, posiłkując się między innymi wskaźnikami 
inflacji, wartość oczyszczalni wynosiła 15.000.000,00 zł. Poinformowała przy tym, iż od tej 
wartości Gmina Mosina rozlicza się z Miastem Puszczykowo. Wyraziła także przekonanie,  
że zostały zastosowane wszystkie korzystne, możliwe wskaźniki, skoro te 15.000.000,00 zł 
było „tematem do wyjścia”, uzgodnionym zresztą z Miastem Puszczykowo. Powiadomiła 
również, iż nawet we wcześniejszych rozważaniach, zanim doszło do uzgodnień, „ta” wartość 
wyliczona przez Gminę Mosina była większa. Wartość rynkowa natomiast, wyliczona przez 
biegłego rzeczoznawcę do aportu, wynosi 9.000.000,00 zł. Wyraziła przy tym 
przypuszczenie, że mówienie o wartości księgowej i rynkowej „tego” mienia, to bardzo 
trudna „materia”, gdyż mienie to jest bardzo „bogate”. Jest to bowiem ponad 140 km sieci 
wodociągowej i ponad 70 km kanalizacji sanitarnej. W związku z tym ogarnięcie tego 
problemu nie było prostym zagadnieniem. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o zdefiniowanie pojęcia „mienie ruchome”.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że mienie ruchome to takie mienie, które 
można odłączyć od nieruchomości bez uszkodzenia i przeznaczenia zgodnie z tym, jakiemu 
celowi ma służyć. Stwierdził przy tym, iż można byłoby uznać, że rury wodociągowe,  
czy inne można zdemontować i nie stracą one swojej wartości. W tym kontekście należy 
uważać, że nie jest „to” związane trwale z gruntem, jest to mienie ruchome. Nieruchomości są 
gruntowe. Powiadomił też, iż jest to kwestia czy jest coś trwale, czy nietrwale związane  
z gruntem.  
Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, że w różnych wypowiedziach padało określenie 
„wartość rynkowa”. Wyraził przy tym przekonanie, iż trudno jest mówić w przypadku mienia 
komunalnego o wartości rynkowej, ponieważ mienie komunalne, a szczególnie infrastruktura 
komunalna, techniczna, nie podlega ocenie rynku, gdyż nie jest przedmiotem handlu. 
Stwierdził też, że w jego odczuciu, w przypadku mienia komunalnego, a szczególnie  
w przypadku kanalizacji, nie można mówić o cenie rynkowej, ponieważ to się kłóci  
z pojęciem wartości rynkowej. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że na dzień dzisiejszy spółka 
AQUANET jest spółką z o.o., przy czym Gmina Mosina ma w niej obecnie 1,9% udziału. 
Stwierdził przy tym, iż zgodnie z informacjami, które przedstawił podczas wspólnego 
posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Zastępca Prezesa AQUANET Spółka z o.o. Romuald Wawrzynowicz,  
w momencie wprowadzenia aportu, udziały Gminy Mosina wynosiłyby w granicach 10%. 
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Przypomniał też, że Gmina Mosina „startowała” z udziałem 4% i wartość tego udziału się nie 
zmieniła, jednak w międzyczasie, między innymi Gmina Czerwonak, Miasto Luboń, Gmina 
Murowana Goślina i Miasto Puszczykowo, zwiększyły swoje udziały, poprzez wniesienie 
aportem swoich inwestycji. Zrobiły to wcześniej niż Gmina Mosina i stąd między innymi 
spadek udziału Gminy Mosina w spółce. Powiadomił też, iż na dzień dzisiejszy udział Miasta 
Poznania w spółce wynosi 86,4%. Jeżeli walne zgromadzenie wspólników zaakceptowałoby 
zwiększenie kapitału, ten udział również uległby częściowej minimalizacji.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, iż porozumienie wspólników z lipca 2002 r. 
jest „po prostu” umową, a stara rzymska zasada „mówi”, iż trzeba umów dotrzymywać. 
„Tak” się bowiem poszczególne gminy umówiły, że będą w „taki” sposób wnosiły swój aport 
do spółki. Potem okazało się, że niektóre gminy nie dysponują wartością ustaloną w sposób,  
o jakim mówiło to porozumienie. W związku z tym, należało tę wartość ustalić. 
Poinformował też, że organ administracji samorządowej w pewnych sytuacjach jest 
zobowiązany, aby posługiwać się wiedzą specjalną, wiedzą szczególną, której sam  
nie posiada. Wiedzy tej dostarczają biegli i o tym też „mówi” ustawa o gospodarce 
nieruchomościami. Stwierdził przy tym, że biegły w dziedzinie szacowania nieruchomości,  
to zawód zaufania publicznego i na dzień dzisiejszy, kierując się porozumieniem z 22 lipca 
2002 r., biegły ustalił wartość, o jakiej mowa w tym porozumieniu. Dlatego obecnie można 
byłoby jedynie kwestionować, że biegły źle ją wyliczył. Zapewnił także, iż innego sposobu 
dojścia do wartości ewidencyjnej netto po umorzeniu jednak nie było. Stwierdził również,  
iż biegły rzeczoznawca zastosował „jakieś tam” metody, ustalił na dzień dzisiejszy wartość 
rynkową całego aportu, który Gmina Mosina ma wnieść, ustalił, w których latach, co, kiedy 
było budowane i ustalił wartość rynkową na tamten dzień. Następnie od tamtego czasu, 
stosując stawki amortyzacyjne, biegły rzeczoznawca odliczał i doszedł do takiego wyniku,  
do jakiego doszedł. Wyraził przy tym przypuszczenie, że do tego samego punktu  
„doszłoby się” poprzez wycenę aktualnej wartości bilansowej AQUANET Spółki  
z o.o., ustalenie, ile ta firma jest warta. Wartość firmy dzieli się bowiem wówczas przez ilość 
udziałów i wylicza, ile wartości majątku AQUANET Spółki z o.o. przypadnie na jeden udział. 
Zakłada się, iż przypadnie jej więcej, niż „ten” udział nominalny w wysokości  
900,00 zł. Nie wiadomo, czy przypadnie 1000,00 zł, czy 1500,00 zł i w tej sytuacji aport 
Gminy Mosina w wysokości 103.000.000,00 zł zostałby podzielony nie przez 500 tylko przez 
wartość AQUANET Spółki z o.o., jaką spółka ta przedstawia na dzień dzisiejszy. Wówczas 
doszłoby się do tego samego, że tyle samo mniej więcej udziałów Gmina Mosina 
otrzymałaby. Wyraził też przekonanie, iż to, czy dzisiaj Gmina Mosina wnosi 53 mln zł  
i dzieli przez 500, czy biorąc pod uwagę wartość całej spółki AQUANET, dzieli dodaje udział  
i wypada więcej jak 500, to do tego samego powróci, pozostaje tylko „kwestia tego zaufania 
do tych operatów szacunkowych”. Powiadomił przy tym, że kiedy toczy się proces o wartość 
nieruchomości, sąd posługuje się takimi samymi środkami, zwracając się do biegłego 
z dziedziny techniki ruchu drogowego, czy z dziedziny szacowania nieruchomości, gdyż sąd 
też „takiej” wiedzy nie ma. Oświadczył także, iż zdaje on sobie sprawę, że ani burmistrz, ani 
radni takiej wiedzy nie mają. Wyraził również przekonanie, że albo radni dadzą wiarę,  
albo nie dadzą wiary. Poinformował też, iż Zarząd AQUANET Spółki z o.o. również ma 
obowiązek sprawdzania wartości „tego”, przy czym wartość „tego” aportu powinna być 
zbliżona do rzeczywistej wartości. Nie może być ani niedoszacowana, ani przeszacowana. 
Jeżeli jest niedoszacowana, to zgłoszenie tego do Krajowego Rejestru Sądowego grozi 
odpowiedzialnością nawet karną.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że w dniu 14 czerwca odbyło się  
w przedmiotowej sprawie wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego. 
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Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, iż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie  
5 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, zaopiniowała pozytywnie projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu 
niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Powiadomiła przy tym, 
że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim posiedzeniu  
w dniu 15 czerwca br. zapoznała się z pismem Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia  
9 czerwca br., dotyczącym wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o. Następnie 
odczytała wyżej wymienione pismo, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
Zwróciła się też z prośbą do Burmistrz Zofii Springer o bliższe przedstawienie aspektów tej 
sprawy.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, na wspólnym posiedzeniu z Komisją 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego w dniu 14 czerwca, 3 głosami  
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego  
do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, iż prawo „mówi” o tak zwanej zdolności 
aportowej, że albo coś ma zdolność aportową, albo jej nie ma. Poinformował też,  
iż w przypadku nieruchomości musi być założona księga wieczysta, aby miała ona tę 
zdolność. Z chwilą wniesienia aportu do spółki, jego właścicielem staje się spółka. 
Oświadczył także, że jeśli chodzi o Puszczykowo, to jest to dla niego niezrozumiałe. 
Stwierdził przy tym, iż on jednak domyśla się, że chodzi o nieruchomość, która jest 
przedmiotem aportu, a stanowi współwłasność Gminy Mosina i Miasta Puszczykowa  
w częściach ułamkowych, po 1/2. Na tej nieruchomości po 1/2 własności gruntowej, 
wybudowano bowiem oczyszczalnię ścieków. Miasto Puszczykowo zastrzegło tam sobie 
„ileś” metrów sześciennych i z tego wyniknęło, że należało ustalić w odpowiednim procencie,  
jak będą się rozkładały koszty między Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo. Powiadomił 
również, że „z ułamków wyszło”, iż 27/40 tych kosztów poniesie Gmina Mosina, a resztę  
– Miasto Puszczykowo. Przypomniał przy tym, że było porozumienie, były umowy,  
ale Miasto Puszczykowo „jakoś tam” się nie wywiązywało z „tych” płatności, które wynikały 
ze wspólnych inwestycji. Poinformował też, iż Miasto Puszcykowo zapłaciło z tego 
rozliczenia około 1.000.000,00 zł. Stwierdził przy tym, że zapłaciło ono, aby zakończyć 
porozumienie na „tę” inwestycję. Wyraził także przekonanie, iż podnoszenie obecnie „tej” 
okoliczności nie ma żadnego wpływu. Biegły bowiem z dziedziny szacowania nieruchomości, 
w operacie szacunkowym ustalił wartość nakładów 27/40 oraz 13/40 i w takim „układzie” 
procentowym będzie to wnoszone do spółki AQUANET. Stwierdził przy tym, iż „ta” kwota 
wynikała tylko z „tego” wspólnego rozliczenia, że Miasto Puszczykowo poniosło 
rzeczywiście takie koszty - te 13/40 i nic więcej. Wyraził również przekonanie, że „to” jest 
próba jakiegoś „mieszania”, albo niewiedzy na temat „tych” mechanizmów. Zapewnił przy 
tym, iż Miasto Puszczykowo otrzyma odpowiedź na to pismo, a kwestia rozliczenia jeszcze 
„ewentualnych” odsetek, to jest już inna sprawa i nie ma związku ze zdolnością aportową. 
Miasto Puszczykowo i Gmina Mosina za ten aport w postaci oczyszczalni ścieków otrzymają 
bowiem odpowiednią ilość udziałów. Stwierdził też, że „ta” kwota nie ma żadnego wpływu  
w związku z pismem Burmistrzem Miasta Puszczykowa z dnia 9 czerwca br.       
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy kwota za oczyszczalnię ścieków 
w wysokości 9.950.598,00 zł stanowi 27/40 wartości oczyszczalni. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że 27/40 stanowią nakłady i do tego 1/2  
w gruncie. 
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Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że oczyszczalnia ma przepustowość 
4.000 m³ i została na dzień dzisiejszy zrealizowana ze środków finansowych dwóch gmin.  
W celu uproszczenia podzielono to przez 100, dzięki czemu powstała wartość 40. Tak więc 
Gmina Mosina ma 2.700 m³ przepustowości tej oczyszczalni sfinansowane, a Miasto 
Puszczykowo ma zrealizowaną i w kosztach uwzględnioną przepustowość 1.300 m³.  
W związku z tym cała kwota za oczyszczalnię ścieków podzielona może być w ten sposób,  
że ta część 1.300 m³ w całości poniesionych nakładów przypisana zostaje Miastu 
Puszczykowo, a wartość 9.950.598,00 zł obejmuje mosińską część oczyszczalni ścieków. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że z tego, co sobie przypomina, wynika 
to z umowy między Miastem Puszczykowo a Gminą Mosina podpisanej w momencie 
przystępowania do realizacji drugiego etapu budowy oczyszczalni ścieków. 
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy na dzień dzisiejszy proponowana 
wartość wkładu niepieniężnego Gminy Mosina, który ma zostać wniesiony do „AQUANET” 
Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,jest akceptowana przez głównego udziałowca wyżej 
wymienionej spółki, czy też jest to tylko oczekiwanie Gminy Mosina, iż w tej wysokości 
zostanie ona przyjęta. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że okaże się to na posiedzeniu wspólników 
AQUANET Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski zarządził przerwę w obradach dla umożliwienia odbycia posiedzeń 
poszczególnych klubów radnych, mających na celu wypracowanie ich stanowisk w sprawie 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu 
niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Po wznowieniu XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, radny Zygmunt Niemczewski 
zwrócił się o wyjaśnienie, czy według nowego kodeksu spółek handlowych AQUANET 
przekształcając się w spółkę akcyjną musi rzeczywiście przeprowadzić tę inwentaryzację, 
wycenę rzeczywistą – rynkową. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że kodeks spółek handlowych przewiduje 
sytuację przekształcenia spółki kapitałowej w kapitałową, a o taką sytuację obecnie chodzi. 
Powiadomił też, że byłaby to spółka akcyjna, w której następuje sukcesja uniwersalna,  
czyli wszystkie prawa i obowiązki AQUANET Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu, miałby 
AQUANET jako spółka akcyjna. Przed procesem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę 
akcyjną wymaga się sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami i opinią 
biegłego rewidenta, podjęcia uchwały o przekształceniu i powołaniu członków zarządu spółki 
itd. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej 
majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie 
wspólnikom planu przekształcenia oraz określenie wartości udziałów albo akcji. W zależności 
jaka jest to konfiguracja, co jest przekształcane, określana jest wartość udziałów lub akcji 
wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w § 2 pkt 4 kodeksu 
spółek handlowych. Poinformował przy tym, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzane 
przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne 
sprawozdanie finansowe. Tak więc przy tym przekształcaniu następuje jakaś inwentaryzacja 
majątku i wartość udziałów. Zwrócił także uwagę, że jest tutaj jeszcze taka sytuacja,  
iż uchwała wspólników AQUANET Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu o przekształceniu 
tejże spółki, wymaga w głosowaniu kwalifikowanej większości. Powiadomił również,  
że przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, przy spełnieniu 
wymagań, o których mowa w rozdziale pierwszym kodeksu spółek handlowych,  
gdy za przekształceniem spółki wypowiedzą się wspólnicy reprezentujący co najmniej 
połowę kapitału zakładowego głosując większością 3/4 głosów, jeśli umowa lub statut nie 
przewiduje surowszych warunków. Tak więc plan przekształcenia przewiduje bilans podczas 
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przekształcenia, wycenę majątku firmy i ustalenie wartości udziałów lub akcji. Poinformował 
też, że nie podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu też nie rodzi jakichś skutków, gdyż praktycznie obecny stan prawny 
przedmiotowych urządzeń jest bardzo skomplikowany i pod względem prawnym jest to duży 
„kłopot”. W związku z tym oświadczył, że nie wie, jak sobie z tym w przyszłości Gmina 
Mosina poradzi, gdyż praktycznie cały system jest w jakiś sposób zintegrowany z innymi 
gminami, w związku z czym prawdopodobnie AQUANET zażąda jakiejś umowy  
dotyczącej zarządzania tym mieniem. Pozostaje jednak kwestia: co z awariami i usuwaniem 
tych usterek, gdyż w większości wymaga to zastosowania jakiegoś specjalistycznego sprzętu. 
Jeżeli bowiem powstanie ta umowa dotycząca zarządzania mieniem, AQUANET praktycznie 
amortyzować tego nie będzie mógł, w związku z czym firma ta nie będzie mogła „wrzucić 
sobie tego” w koszty uzyskania przychodu. Nie będzie też podatku w wysokości 2% wartości 
budowli. Stwierdził przy tym, że będą to problemy trudne do rozwikłania pod względem 
prawnym. Generalnie jest bowiem tak, że jak coś znajduje się na gruncie właściciela gruntu, 
nie jest jego własnością wówczas, gdy wchodzi w skład tego zakładu zajmującego się 
przepływem wody, pary, gazu itd. Jest to bardzo skomplikowane i należy też wziąć to  
pod uwagę, gdyż nie wiadomo, czy na to jakiś pomysł będzie i jak się zachowa AQUANET, 
żeby zdobyć umowę dotyczącą zarządzania tym mieniem, które ma zostać wniesione, a nie 
zostanie wniesione. Widziałby on tutaj spore zagrożenie, z tym, że w zasadzie AQUANET 
jest tutaj stroną jakby mocniejszą. Zapewnił także, że wymóg dokonania wyceny majątku 
musi zostać dochowany. Zwrócił przy tym uwagę, że proces przekształcenia spółki z o.o.   
w akcyjną potrwa prawie rok czasu, gdyż wymaga to „sporych” działań  
prawno-organizacyjnych. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, jaka jest wartość księgowa 1 m² gruntu, 
który ma zostać wniesiony przez Gminę Mosina do AQUANET Spółki z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że wartość ta wynosi 25 zł. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski przypomniał, że Rada Miejska w Mosinie 
rozmawia o realizacji celu publicznego – zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej,  
które są zadaniami własnymi gminy. Zauważył też, że to nie jest problem AQUANET-u  
i Miasta Poznania, tylko Burmistrz Zofii Springer i samorządu mosińskiego. Obecnie mowa 
jest o wartościach, a nie o sposobie innej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Mosina. Zwrócił przy tym uwagę na problemy, które mogą powstać w przypadku wyboru 
innej gospodarki wodno-ściekowej.  
Burmistrz Zofia Springer przypomniała, że kiedyś Gmina Mosina budowała słupy 
energetyczne i trafostacje, sieci gazowe i telefoniczne, często też naprawia drogi, których nie 
jest właścicielem. I w przypadku energetyki jedną ustawą została ona pozbawiona tej 
własności. Zwróciła przy tym uwagę, że w tym przypadku są podobne sprawy, gdyż chodzi  
o wodę, z której mosińska gmina może jednak coś mieć – jakieś konkretne dochody. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie przez Gminę Mosina wkładu niepieniężnego do AQUANET Spółka z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXVII/222/04 w powyższej sprawie 13 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”  
i 3 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie podjęła 
bardzo ważną decyzję w historii samorządu mosińskiego. Wyraził przy tym przekonanie,  
że przy okazji warto byłoby przypomnieć, aby te działania, które będą realizowane w ramach 
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współpracy Gminy Mosina z AQUANET-em i Miastem Poznaniem, były kontynuowane  
w duchu określanym dotychczas przez Radę Miejską w Mosinie. Chodzi bowiem o to,  
aby podjąć działania na rzecz zwiększenia inwestycji AQUANET-u na terenie Gminy Mosina 
oraz kontynuować prace na rzecz uzyskania od Miasta Poznania stosownej rekompensaty  
na podstawie opracowywanego operatu utraconych wartości. Tylko pełen zakres tego 
działania i uczestnictwo Gminy Mosina w spółce w ramach jej pracy pozwoli  
na to, aby tę trudną decyzję, którą Rada Miejska w Mosinie podjęła, można było w sposób 
twórczy przekształcić w pewien sukces i dobro dla społeczności mosińskiej gminy, czego 
życzy Burmistrz Zofii Springer i wszystkim obecnym. Beneficjentami bowiem wszystkich 
działań, które zostaną w najbliższych dniach, miesiącach podjęte, będzie cała społeczność 
Gminy Mosina. 
 
do punktu 7. – Wyrażenie woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania  

inwestycyjnego pn.: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” (uchwała).  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że wymogi funduszy 

europejskich sprawiły, iż koniecznym jest rozpatrzenie projektu uchwały dotyczącego 
finansowania w latach 2005-2006 budowy szkoły podstawowej w Mosinie. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że przygotowanie inwestycji, jaką jest budowa 
szkoły podstawowej dla społeczności dziecięcej z Krosna, jest takim pierwszym projektem  
i najważniejszym z punktu widzenia zadań oświatowych. Szeroko przeprowadzone badania 
na temat drogi rozwoju demograficznego w wyżej wymienionej wsi doprowadziły  
do wniosku, że właśnie na terenie przygranicznym wsi Krosno i miasta Mosina najbardziej 
będzie potrzebny obiekt oświatowy. Poza tym ma ona świadomość, że warunki nauczania  
i wychowania w Szkole Podstawowej w Krośnie są najgorsze spośród wszystkich placówek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina. Zapewniła przy tym, że nie znaczy to,  
iż są one skandaliczne i złe, tylko, iż w Szkole Podstawowej w Krośnie występuje największa 
zmianowość. Jednym z projektów, które przygotowywane są przez Urząd Miejski w Mosinie 
do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jest projekt budowy szkoły podstawowej  
w Mosinie. Jest to obecnie najpilniejszy projekt do realizacji. Powiadomiła też, że planuje,  
iż całkowite nakłady finansowe w roku 2005 i 2006 na budowę szkoły podstawowej  
w Mosinie wyniosą 10.120.000,00 zł, z czego 65% ma zostać pozyskane z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Jest to jednak problem bardzo trudny nie tylko dlatego,  
że wymaga przygotowania ogromnej ilości dokumentacji, co wykonują służby Urzędu 
Miejskiego w Mosinie po raz pierwszy, która będzie bardzo szczegółowo sprawdzana,  
ale ponieważ już wiadomo, iż w tym roku na teren całej Wielkopolski przygotowano  
z funduszy strukturalnych na realizację zadań oświatowych 27.000.000,00 zł. Jeżeli więc 
Gmina Mosina oczekuje pomocy z funduszy strukturalnych w wysokości około  
6.500.000,00 zł, to można sobie przeliczyć, że najwyżej 3-4 placówki oświatowe otrzymają tę 
pomoc. Stwierdziła przy tym, że „schody”, aby ją otrzymać są dosyć trudne. Przede 
wszystkim pod względem formalnym należy właściwie przygotować dokumenty,  
o co obecnie Urząd Miejski w Mosinie zabiega. Temu ma służyć podjęcie przedmiotowej 
uchwały intencyjnej, która określa, że z budżetu Gminy Mosina w roku 2005 planuje się 
przeznaczyć 1.013.000,00 zł, a w roku 2006 – 1.675.000,00 zł, czyli 25% wartości całej 
przedmiotowej inwestycji, jeżeli uda się mosińskiej gminie pozyskać pomoc z Unii 
Europejskiej. Tak więc pierwsze „schody” są formalne, żeby zebrać wszystkie konieczne 
dokumenty. Jednym z nich jest studium wykonalności. Następnie cała ta dokumentacja 
zostanie sprawdzona przez ekspertów, czy wszystko w niej pod względem technicznym 
znalazło właściwe miejsce i właściwie zostało przygotowane. Zwróciła także uwagę, że wiele 
przepisów „wyszło” po 1 maja 2004 r. i określają one nowe decyzje, które należy 
pouzgadniać. Potem to wszystko zostanie skierowane do komitetu sterującego, który 
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wybierze najlepsze projekty. Następnie wszystko to zostanie przekazane do zatwierdzenia  
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a później do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie nastąpi kolejna analiza i dopiero po tej akceptacji nastąpi 
podpisanie umowy. Tak więc droga nie jest łatwa. Wyraziła również przekonanie, że wybór 
Wojewody Wielkopolskiego będzie bardzo trudny, ponieważ projektów zostanie złożonych 
bardzo dużo. Poinformowała też, że poza środkami z Unii Europejskiej planuje ona pozyskać 
10% wartości przedmiotowej inwestycji z budżetu państwa. Tak więc założeniem jest,  
że budowa szkoły podstawowej w Mosinie zostanie sfinansowana w 75% ze środków 
zewnętrznych. Zapewniła także, że w przypadku, gdy Gmina Mosina nie otrzyma tych 
środków zewnętrznych, to postara się realizować zadanie w tym zakresie, ale „dłuższą drogą” 
– etapami. 
Adam Ejchorst z Referatu Inwestycji Komunalnych powiadomił, że dlatego Urząd Miejski  
w Mosinie spieszy się wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej budowy szkoły 
podstawowej w Mosinie, ponieważ środków finansowych na ten cel zostało przeznaczonych 
bardzo mało. Można byłoby wprawdzie poczekać, aby projekt tego zadania inwestycyjnego 
bardziej dopracować, ale z każdym kolejnym terminem zmniejsza się pula środków 
finansowych przeznaczonych na to właśnie działanie. Dlatego ważne jest, aby uchwała  
w powyższej sprawie stanowiła załącznik do wniosku składanego do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o środki finansowe z Unii Europejskiej. 
Poza tym terminy też są bardzo ważne, gdyż każdy kolejny termin składania wniosków 
wydłuża od razu termin wybudowania nowej szkoły podstawowej w Mosinie, a istnieje pilna 
potrzeba wykonania przedmiotowego zadania. Ma ona bowiem odciążyć istniejącą obecnie 
Szkołę Podstawową w Krośnie, która nie ma własnej sali gimnastycznej i zaplecza 
sportowego. Dlatego też każde przyspieszenie terminu wybudowania nowej szkoły 
podstawowej w Mosinie jest bardzo cenne i korzystne dla całej społeczności Mosiny, wsi 
Krosno i w ogóle całej Gminy Mosina, gdyż wiadomo, że ta nowa placówka oświatowa nie 
będzie „zamykana na klucz” i nie tylko dzieci będą mogły z niej korzystać. 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie  
na swoim posiedzeniu w dniu 14 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” jednogłośnie,  
czyli 7 głosami „za”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa szkoły podstawowej w Mosinie” 4 głosami 
„za”. 
Następnie Adam Ejchorst z Referatu Inwestycji Komunalnych, Sekretarz Gminy Mosina 
Maria Chodorowska, Burmistrz Zofia Springer i przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
udzielili odpowiedzi na pytania radnej Małgorzaty Twardowskiej, radnej Krystyny  
Sakwy-Jakubowskiej i radnego Leszka Dymalskiego dotyczące między innymi sposobu 
uzyskania środków finansowych na dofinansowanie budowy szkoły podstawowej w Mosinie 
z Unii Europejskiej i z budżetu państwa, możliwości zgłoszenia wniosku o dofinansowanie 
budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Pecnej, harmonogramu składania wniosków  
o środki unijne na poszczególne etapy realizacji przedmiotowej inwestycji, przyczyn 
rezerwacji przez Gminę Mosina całej kwoty 10.120.000,00 zł, realizacji przez Gminę Mosina 
budowy szkoły podstawowej w Mosinie niezależnie od przyznania jej na ten cel środków 
unijnych, wysokości kwoty, jaką trzeba będzie zarezerwować w budżecie Gminy Mosina  
w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku o dofinansowanie budowy szkoły 
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podstawowej w Mosinie i czy kwota ta nie będzie musiała być na koncie, jak w przypadku 
poręczenia dla MTBS. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 
ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005 i 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Budowa szkoły podstawowej w Mosinie”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXVII/223/04 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8.  –  Zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności 

skargi Jacka Kałka, Michała Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka 
Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego na opieszałość Burmistrza Gminy 
Mosina (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że do Rady Miejskiej  
w Mosinie wpłynęła skarga grupy mieszkańców Gminy Mosina, której zasadność w myśl 
obowiązującego prawa winna rozpatrzyć Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Prawo to jest 
związane z kodeksem postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym  
i Statutem Gminy Mosina. Zwrócił się przy tym do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Stanisława Barcia z pytaniem, czy w projekcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka, Michała 
Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego  
na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina można wpisać, że zbadanie to nastąpi do dnia  
23 czerwca br. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć odpowiedział twierdząco. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, wniosków i uwag, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka, Michała 
Czerwińskiego, Stanisława Baranioka, Jacka Raczyńskiego i Jerzego Falbierskiego  
na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXVII/224/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 31 maja do 15 czerwca 2004 r. 

Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że odbyła spotkanie ze społecznością wsi 
Krajkowo i Baranowo, podczas którego rozmawiała o problemach tychże mieszkańców 
Gminy Mosina, a jednym z ważniejszych była sprawa „starej” szkoły w Krajkowie. 
Poinformowała przy tym, że społeczność wyżej wymienionych wsi wyraziła wolę,  
aby zrezygnować z wykańczania pomieszczeń w strażnicy OSP Krajkowo, a całą „starą” 
szkołę przeznaczyć na cele tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, wiejskie cele społeczne, 
salę spotkań, salę dla funkcjonowania obecnych oraz przyszłych organizacji i stowarzyszeń 
oraz na jedno mieszkanie służbowe dla osoby, która będzie dbała o ten budynek i będzie 
jednocześnie pełniła funkcję jakby dozorcy dla podmiotów chcących z niego korzystać.  
W budżecie Gminy Mosina na rok 2004 nie ma środków finansowych na pełną adaptację 
budynku „starej” szkoły w Krajkowie, do tej pory została jednak przeprowadzona jego 
inwentaryzacja, został przygotowany projekt, aby zrealizować wyżej wymienione zadania,  
a obecnie należy przede wszystkim zabezpieczyć dach ochraniający tenże obiekt przed jego 
dalszym niszczeniem. Powiadomiła też, że „stara” szkoła w Krajkowie już 9 rok stoi 
niezagospodarowana, w związku z czym podjęcie budowy strażnicy OSP było jej zdaniem 
błędem. Poinformowała także, że spotkała się z przedstawicielami Rady Sołeckiej Sołectwa 
Rogalinek i przedstawicielami organizacji z wyżej wymienionej wsi w celu dokonania ustaleń 
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dla funkcjonowania na tym terenie centrum regionalnego. Odbyło się również zebranie 
sprawozdawcze Gospodarczego Banku Spółdzielczego, na które została zaproszona,  
ale z powodu konieczności pełnienia przez nią innych obowiązków służbowych wziął w nim 
udział Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Przemysław Pniewski. Powiadomiła 
również, że w dniu wczorajszym wzięła udział Zgromadzeniu Wspólników Mosińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na którym podsumowano ostatni rok działalności  
i przedstawiono program działania na przyszłość. Poinformowała też, że w dniu wczorajszym 
podzieliła się uzyskanymi na tym spotkaniu informacjami z Komisją Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego mówiąc przede wszystkim o problemach 
mieszkaniowych mieszkańców Gminy Mosina. Stwierdziła przy tym, że działalność MTBS-u 
na terenie mosińskiej gminy jest wzorowa i choć zwykło się uważać, iż mieszkania 
towarzystw budownictwa społecznego są dla osób dobrze lub średnio zarabiających,  
to w przypadku MTBS mieszkania są budowane dość tanio, gdyż ich 1 m² kosztuje bez gruntu 
1.700,00 zł. Tymczasem w Poznaniu koszt ten wynosi 2.000,00-2.500,00 zł. MTBS cieszy się 
też coraz większym zaufaniem i zainteresowaniem. Powiadomiła także, że ostatnie i przyszłe 
mieszkania budowane przez MTBS zostaną zasiedlone przez mieszkańców Gminy Mosina,  
co jest również bardzo ważne. Poinformowała również, że w pierwszym liceum 
ogólnokształcącym na terenie Gminy Mosina, wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie, odbyły się w tym roku pierwsze matury.  
W uroczystości wręczenia świadectw maturalnych i zakończenia czteroletniej nauki wzięła 
udział Kierownik Referatu Oświaty Maria Chodorowska. Powiadomiła też, że odbyła się 
dyskusja na temat programu rozwoju aglomeracji poznańskiej, w której wziął udział jej 
zastępca Bogdan Robakowski, zgłaszając oczekiwania Gminy Mosina względem Poznania  
i przedstawiając ofertę mosińskiej gminy. Poinformowała także, że wzięła udział w spotkaniu 
z przedstawicielami związku emerytów i rencistów z terenu Gminy Mosina, podczas którego 
przeprowadziła rozmowy na temat dotacji mosińskiej gminy dla tejże organizacji  
i o możliwości uzyskaniu lokalu dla badań lekarskich, które mosińscy emeryci i renciści chcą 
zorganizować przy pomocy Fundacji „Optymalni”. Badania te odbędą się w okresie 
wakacyjnym w budynku szkolnym przy ul. Kościelnej w Mosinie. Powiadomiła również,  
że w tych dniach odbyło się zakończenie wojewódzkiego rajdu o charakterze ekologicznym, 
którego organizatorem był Oddział Doskonalenia Nauczycieli oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. 600 uczniów skorzystało z tego rajdu zapoznając się nie 
tylko z pięknymi terenami Gminy Mosina. Poinformowała też, że na terenie Gminy Mosina 
odbył się krajowy rajd samochodowy na nawigację. Powiadomiła także, że odbyły się bardzo 
udane festyny szkolne, środowiskowe na terenie wsi Rogalin, Daszewice, Krosno i osiedla 
„Czarnokurz”. Poinformowała również, że Gimnazjum w Pecnej zostało wyróżnione poprzez 
Krajowy Festiwal Filmowy „Wirtualny Przyjaciel”. Wyżej wymieniona placówka oświatowa 
została zauważona wraz z 6 szkołami z terenu Polski. Wyraziła też przekonanie, że więcej 
trzeba będzie mówić i pisać o dostępie do informacji publicznej. Nie jest bowiem tak,  
iż „wszyscy mają dostęp do wszystkiego” i chciałaby się odnieść do informacji, która radnym 
została udzielona na posiedzeniu jednej z komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. Jeden  
z radnych poinformował bowiem, że była ona niezadowolona z udostępnienia dokumentacji 
p. Przemysławowi Mielochowi, o który występował o to w ramach dostępu do informacji 
publicznej. Stwierdziła przy tym, że jest to częściowo prawdą. Do dostępu do dokumentacji 
Rady Miejskiej w Mosinie każdy mieszkaniec ma prawo, ale jeżeli zostawia się go bez 
nadzoru i sam znajduje się w Sali Radnego „obłożony” dokumentami, to wtedy ma ona 
uwagi. Dostęp jest bowiem dostępem, ale obowiązuje zasada ograniczonego zaufania i może 
być ten dostęp, ale pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego, a p. Mieloch miał 
udostępnioną dokumentację bez jakiegokolwiek nadzoru. Powiadomiła także, że dwa i pół 
etatu jest przeznaczonych na obsługę Rady Miejskiej w Mosinie, które powinny zapewnić 
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nadzór nad dostępem do dokumentacji. Zapewniła przy tym, że jej uwagi dotyczyły tejże 
sytuacji, a nie tego, iż mieszkaniec Mosiny miał udostępnione dokumenty. Poinformowała 
również, że pewne przepisy kodeksu pracy wskazują, iż w okresie wypowiedzenia, które 
przysługuje p. Piotrowi Woźniakowi, nie jest on zobowiązany do świadczenia pracy. 
Powiadomiła przy tym, że w dniu tej sesji – przed południem p. Piotr Woźniak nie pojawił się 
w pracy bez koniecznego usprawiedliwienia, a od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie  
w dniu 31 maja br. nie przybył do Urzędu Miejskiego w Mosinie w celu rozliczenia się  
z prowadzenia spraw i ze sprzętu: laptopa, telefonu komórkowego i kluczy do Urzędu 
Miejskiego. Zapewniła też, że został on kilkakrotnie pisemnie poinformowany o tych 
obowiązkach, jednak nie odpowiada na jakiekolwiek próby nawiązania z nim kontaktu. 
Wyraziła przy tym przekonanie, że jest to zachowanie bardzo niepoważne, gdyż w końcu  
p. Piotr Woźniak będzie musiał się zjawić w Urzędzie Miejskim w Mosinie i rozliczyć się  
ze swoich obowiązków. Poinformowała także, że odbiera wiele telefonów dotyczących 
udzielenia odpowiedzi różnym organizacjom i urzędom, do czego był on zobowiązany  
w odpowiednim czasie, w związku z czym powstają niemałe problemy. Powiadomiła 
również, że budowa szkoły podstawowej na granicy Mosiny i Krosna również wynika  
z umiejscowienia na tym terenie budynków wielorodzinnych Mosińskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, gdyż z reguły mieszkają w nich młode, rozwojowe rodziny, które 
będą „dostarczać” młodego pokolenia do tej placówki oświatowej.  
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie kwestii przetrzymania, czy zagarnięcia 
przez p. Piotra Woźniaka laptopa i telefonu komórkowego. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że p. Piotr Woźniak jako Sekretarz Gminy Mosina 
do właściwego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie miał do dyspozycji laptop, 
którego nie zdał i nie ma go w jego gabinecie. Miał on także służbowy telefon komórkowy  
i dysponował kluczami do Urzędu Miejskiego w Mosinie. Te rzeczy również nie zostały 
przez niego zdane, bo jeżeli uważa on, że korzysta z możliwości, które według niego daje mu 
prawo, nieświadczenia pracy, to te rzeczy są już niekonieczne. Poza tym nie pracuje on,  
w związku z czym ten sprzęt powinien zostać zdany i przekazany następcy, czy też innemu 
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Mosinie. Ponadto wiele prowadzonych przez p. Piotra 
Woźniaka spraw nie zostało przekazanych, a poważne potraktowanie swojej osoby powinno 
spowodować rozliczenie się w określonym czasie i zdanie powierzonego mu mienia. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, czy p. Piotr Woźniak posiada to mienie. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że p. Piotr Woźniak ma przy sobie telefon komórkowy, 
laptop i klucze do Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się o wyjaśnienie, jakiej wartości jest mienie, które ma  
do dyspozycji p. Piotr Woźniak. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że laptop ma wartość kilku tysięcy zł. Zapewniła przy 
tym, że ma ona regres, gdyż p. Piotrowi Woźniakowi nie została jeszcze wypłacona pensja  
za miesiąc czerwiec br. i pieniądze urlopowe, ale „czysta” przyzwoitość, obowiązek  
i odpowiedzialność wymaga, aby się rozliczyć. Stwierdziła też, że nie wiadomo jej, czemu ma 
to służyć. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, jakie są plany względem istniejącej sali  
w remizie OSP w Krajkowie. Zapytał też, czy ramach jakiejś interwencji został zablokowany 
służbowy telefon komórkowy używany przez p. Piotra Woźniaka, gdyż obecnie może on  
na koszt Gminy Mosina prowadzić rozmowy telefoniczne. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił uwagę, że można dokonać zastrzeżenia numeru telefonu 
służbowego używanego przez p. Piotra Woźniaka. 
Burmistrz Zofia Springer zapewniła, że takie działania względem p. Piotra Woźniaka zostały 
podjęte przez Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, ale zdać 
telefon trzeba. Poinformowała też, że dopóki w „starej” szkole w Krajkowie nie powstanie 
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miejsce dla OSP, sale i mieszkanie służbowe, które proponuje dla mieszkańców tamtego 
rejonu, to obecna strażnica będzie spełniała swoją funkcję, choć jej obraz jest obecnie 
nieciekawy. Stwierdziła przy tym, że Gmina Mosina musi zabezpieczyć dach tej strażnicy, 
gdyż są przecieki i wilgoć zaczyna atakować mury. Po planowanym zagospodarowaniu 
budynku „starej” szkoły w Krajkowie, społeczność Krajkowa i Baranowa wraz z władzami 
Gminy Mosina zadecyduje co zrobić z obecną remizą. Pomysły na wykorzystanie tego 
obiektu są różne, np. jako kaplicy, ale wówczas budynek ten musiałaby przejąć społeczność 
parafialna i sama go utrzymywać, co rodzi obawy. 
 
do punktu 10. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że planuje zorganizowanie 
następnej XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 czerwca br. o godz. 16.00. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna  
Sakwa-Jakubowska poinformowała o sprawach, którymi zajmowała się Komisja Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 2 czerwca br. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć przedstawił sprawy, którymi  
zajmowała się Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach w dniu 4 i 14 czerwca br. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka 
powiadomił o sprawach, którymi zajmowała się Komisja Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej na swoim ostatnim posiedzeniu w czerwcu br. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
przedstawiła sprawy, którymi zajmowała się Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
w dniu 14 czerwca br. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował o sprawach, którymi  
zajmowała się Komisja Mieszkaniowa na swoim posiedzeniu w dniu 3 czerwca br. 
Powiadomił też, że zgodnie z planem pracy w czerwcu br. odbędą się jeszcze posiedzenia 
następujących komisji stałych Rady Miejskiej: Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 i 28 
czerwca br., Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w dniu 18 czerwca br., Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 21 czerwca br. oraz Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa w dniu 24 czerwca br. Pozostaje jeszcze do uzgodnienia termin posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej. Zwrócił się przy tym z prośbą, aby odbyło się ono najpóźniej w dniu  
23 czerwca br., gdyż wówczas będzie jeszcze czas na przygotowanie dla radnych projektów  
3 uchwał związanych z pracą Komisji Rewizyjnej. 
Poinformował także, że uczestniczył w walnym zebraniu przedstawicieli Gospodarczego 
Banku Spółdzielczego w Mosinie, który obecnie w pełnym zakresie obsługuje budżet Gminy 
Mosina. Stwierdził przy tym, że wynikami pracy GBS szczegółowo zajmie się Komisja 
Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. Następnie przedstawił 
aktualną sytuację finansową GBS w Mosinie. 
Powiadomił również, że wraz z Zastępcą Burmistrza Stanisław Dębcem uczestniczył  
w zakończeniu rajdu nawigacyjnego, który odbył się w Mosinie, będącego jedną z eliminacji 
do Mistrzostw Polski. 
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska poinformowała, że Gmina Mosina osiągnęła 
mały sukces w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, gdyż wysłany do Programu 
Aktywizacji Obszarów Wiejskich wniosek o dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej  
w Pecnej został pozytywnie rozpatrzony. W związku z tym Gmina Mosina otrzymała 42% 
zakresu kosztorysu tego remontu, a czeka jeszcze na odpowiedź z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na wniosek o dalszą kontynuację remontu Szkoły Podstawowej w Pecnej 
polegającą na naprawie dachu i odnowieniu elewacji. 
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do punktu 11. – Zapytania i wnioski radnych. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy rozwiązywanie umów o pracę  

z pracownikami stołówki w Zespole Szkół w Mosinie jest etapem jej prywatyzacji. Zapytał 
przy tym, czy przy likwidacji kuchni szkolnych w obecnym systemie organizacyjnym są 
chętni na prowadzenie prywatnych stołówek lub jadłodajni, a jeśli takich osób nie będzie,  
to czy nadal będzie istniało to wyżywienie młodzieży szkolnej. Powiadomił też,  
że na ostatnim posiedzeniu Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej miało 
miejsce spotkanie z Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego, który poinformował,  
iż WPN złożył propozycję zagospodarowania „Glinianek” w zamian oferując władzom 
Gminy Mosina inne grunty. Wielkopolski Park Narodowy miałby przy tym zagospodarować 
teren „Glinianek” w taki sposób, aby był on dostępny dla wszystkich, a nie jak w przypadku 
propozycji inwestorów polsko-belgijskich, która miała udostępniać wyżej wymieniony teren 
nielicznym. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że na terenie Gminy Mosina funkcjonują dwie 
stołówki szkolne: w Zespole Szkół w Mosinie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie. 
Stwierdziła przy tym, że temat prywatyzacji tychże stołówek przewija się od dłuższego czasu. 
Zapewniła też, że ta sprawa została przedyskutowana przede wszystkim z dyrektorami wyżej 
wymienionych placówek oświatowych i kierowano się tym, że taka stołówka mogłaby 
funkcjonować środowiskowo. Stwierdziła przy tym, że na terenie mosińskiej gminy,  
a szczególnie samej Mosiny, gdzie ta społeczność jest o wiele większa, nie ma możliwości 
zjedzenia taniego obiadu. Oświadczyła także, że nie kryje, iż wzory bierze z Miasta 
Puszczykowa, gdzie taka stołówka szkolna funkcjonuje. Wyraziła przy tym przekonanie,  
że bardzo dobrze spełnia ona swoje zadanie. Poinformowała również, że dyrektorzy szkół 
prowadzonych przez Gminę Mosina, w których znajdują się stołówki, uważają, iż „pójście” tą 
drogą jest dobre i postanowili realizować prywatyzację szkolnych stołówek jak najszybciej 
mogą, przyjmując przy tym założenie, iż mieszkańcy Gminy Mosina będą mogli korzystać  
z obiadów również w soboty i w niedziele oraz, że zostanie wyodrębnione niezależne wejście 
do tych budynków. Stwierdziła przy tym, że zmartwienie radnego Jacka Rogalki,  
iż z osobami prowadzącymi dotąd szkolne stołówki rozwiązywane są umowy o pracę i co się 
stanie, jak nie będzie osób chcących prowadzić takie stołówki po prywatyzacji, jest 
przedwczesne. Przede wszystkim bowiem propozycje prowadzenia szkolnych stołówek 
składne są osobom pracującym w nich do tej pory. Podjęte zostały już wstępne decyzje,  
że obie te szkolne stołówki, a przynajmniej jedna – w Zespole Szkół w Mosinie – na pewno, 
rozpocznie działalność od 1 września br. i będzie ona prowadzona przez osobę dotąd w niej 
pracującą – kucharkę. Gwarantowane jest przy tym zatrudnienie pozostałych osób, które  
do tej pory pracują w szkolnej stołówce Zespołu Szkół w Mosinie, przy czym tak się składa,  
że dwie spośród tych pań prawdopodobnie wybierają się na emeryturę. W związku z tym 
zwróciła się z prośbą do radnego Jacka Rogalki, aby nie był zatroskany, że ktoś zostanie  
z tego powodu bez pracy, czy nie będzie osoby chętnej do prowadzenia takiej szkolnej 
stołówki. Powiadomiła też, że więcej inwestycji będzie wymagała stołówka Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Mosinie, ale też ten kierunek będzie realizowany. Poinformowała przy 
tym, że osoba, będąca do tej pory szefem tamtejszej kuchni, jest zainteresowana 
prowadzeniem tej stołówki. Całość tych działań organizacyjnych sprowadza się przede 
wszystkim do wykorzystania kadry już pracującej. Zapewniła także, że chce, aby młodzież 
szkolna korzystająca do tej pory z wyżywienia w szkolnych stołówkach, które jest 
dofinansowywane z budżetu Gminy Mosina, nadal z tego korzystała, a ceny 
przygotowywanych dla nich obiadów nie były wyższe niż do tej pory. Droższe będą jedynie 
obiady brane na wynos.  
Stwierdziła również, że nie byłaby za zamianą terenu „Glinianek”, tylko za jego 
sukcesywnym zagospodarowywaniem. Stąd cały czas stoi ona na stanowisku, że nigdy nie 
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wydano zgody na jakąkolwiek kubaturę, która miałaby tam zaistnieć. Nawet jeśli zaistniałyby 
tam ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, jakieś miejsca wypoczynkowe, to jednak trochę tej 
infrastruktury kubaturowej też musi zaistnieć, chociażby tego rodzaju rozwiązań,  
jak np. toalety. Jest ona za uporządkowaniem tego terenu, chociaż trzeba będzie się zgodzić, 
że tam kubatura nie będzie mogła zaistnieć. 
Radna Małgorzata Twardowska powiadomiła, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
na swoim ostatnim posiedzeniu przeprowadziła dyskusję na temat planu ochrony 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, w której wziął udział Dyrektor WPN-u. Wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie uznała, że warto byłoby zarówno 
utrzymać w posiadaniu Gminy Mosina „Glinianki”, jak i pozyskać od WPN-u tereny leśne  
położone przy stacji benzynowej w Mosinie pomiędzy: ul. Mocka, u. Rzeczypospolitej 
Mosińskiej i torami kolejowymi oraz po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 431 
Mosina – Kórnik od lasów kolejowych do granic Gminy Mosina.  
Radny Jacek Rogalka zapewnił, że chciał się jedynie dowiedzieć, na jakiej zasadzie  
odbywa się prywatyzacja szkolnych stołówek. Poinformował też, że dla niego była dziwna 
rozmowa z Dyrektorem WPN-u, która odbyła się na ostatnim posiedzeniu Komisji Promocji 
Gminy i Współpracy Samorządowej, gdyż zapewniał on, iż brakuje środków finansowych 
nawet na wymianę uszkodzonych ławek. Jednocześnie informował także o projekcie jakiegoś 
rozwiązania programu turystyczno-wypoczynkowego na „Gliniankach” i o tym, że WPN 
zainwestuje w to działanie. W kuluarowych rozmowach wskazany mu jednak został ten 
paradoks. Powiadomił przy tym, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej 
rozważała, czy nie należałoby podjąć wniosku, aby zaproponować jakiejś profesjonalnej 
firmie oczyszczenie ze złomu „Glinianek”, w zamian za możliwość jego sprzedaży.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że jak radni mogli się przekonać 
podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, jedna z takich firm znajduje się na terenie Gminy 
Mosina. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że to Rada Naukowa 
Wielkopolskiego Parku Narodowego wyraziła negatywną opinię na temat wniosku 
Burmistrza Gminy Mosina o akceptację koncepcji lokalizacji polsko-belgijskiej inwestycji w 
rejonie „Glinianek”. Burmistrz Zofia Springer podkreśliła wówczas, że Gmina Mosina 
zainwestowała duże środki finansowe w Pożegowo i tym samym w ochronę przyrody na tym 
terenie. Stwierdził przy tym, że opinia Dyrektora WPN-u Zygfryda Kowalskiego była w tej 
sprawie pozytywna. Obecnie trwa przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który na „Gliniankach” ma zafunkcjonować.  
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że Pożegowo jest jednym z najpiękniejszych  
i najbardziej interesujących terenów Gminy Mosina biorąc pod uwagę prognozy rozwoju 
budownictwa jednorodzinnego. Stwierdziła przy tym, że gdyby jej poprzednicy pochopnie nie 
zrezygnowali z propozycji Agencji Skarbu Państwa wykupu terenu po „Ceramice”,  
to Gmina Mosina byłaby właścicielem przepięknego terenu po prawej stronie, jak się idzie 
pod górę i miałaby ona możliwość postawienia kubatury, która dalej rozciągałaby się 
spacerowo, rekreacyjnie na „Glinianki”. W związku z tym obecnie właścicielem tego terenu 
jest osoba prywatna. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że sprawa „Glinianek” i w ogóle 
Wielkopolskiego Parku Narodowego wróci, najprawdopodobniej na sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie w dniu 30 czerwca br., ponieważ obecnie Komisja Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa pracuje nad wypracowaniem wniosków dotyczących planu ochrony WPN-u,  
w którym znajduje się kilka zapisów na temat wyżej wymienionego terenu i innych. Wyraził 
przy tym przekonanie, że pod częścią z nich Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  
a później Rada Miejska w Mosinie z pewnością się podpisze „prawą i lewą ręką”, natomiast 
w stosunku niektórych z nich powinny one wyrazić swoje zdanie, gdyż doprowadzenie  



 20

do ustawowej dominacji Wielkopolskiego Parku Narodowego na terenie mosińskiej gminy 
zamknie Gminie Mosina w ogóle pewne możliwości działania.  
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że można mówić o planach i pewnych problemach  
z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, jednak wiadomo, iż na „Gliniankach” co roku giną 
ludzie. W związku z tym zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie możliwości zorganizowania tam 
ludziom bezpiecznego pobytu. Wyraził przy tym przekonanie, że w porze letniej  
na „Gliniankach” będzie przebywało około 300 osób dziennie, a w soboty i w niedziele  
– może jeszcze więcej. Powiadomił też, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, podczas spotkania z Dyrektorem WPN-u dowiedział się o propozycji 
wybudowania na tym terenie domków letniskowych. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie,  
czy jest możliwość przyspieszenia tych wszystkich etapów, o których jest obecnie mowa  
– być może nie od razu budowy obiektów kubaturowych, ale zabezpieczenia przedmiotowego 
terenu, aby mieszkańcy mogli z niego korzystać lub w przeciwnym wypadku – wyraźnie 
ogłosić o braku takiej możliwości za pośrednictwem prasy itd. Stwierdził także, że obecnie 
jest już trochę późno, ponieważ zapewne już pierwsze osoby korzystają z tego akwenu. 
Wyraził przy tym przypuszczenie, że Rada Miejska w Mosinie będzie debatować,  
a „za chwilę” dowie się ona, iż znów tam lądował śmigłowiec i były osoby ranne lub zabite. 
Zapytał również, czy Gmina Mosina jest przygotowana do „obsługi” „Glinianek” i czy nie 
należałoby przekazać informacji może w „Merkuriuszu Mosińskim”: kto jest odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo. Ludzie bowiem niepokoją się, co dalej z tymi „Gliniankami”. Stwierdził 
przy tym, że jest to temat gorący. 
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że temat ten był gorący przez wszystkie lata, 
odkąd tam się mosiniacy kąpią, a dzieje się tak, odkąd sięga ona pamięcią. Poinformowała 
też, że aby mogło zaistnieć kąpielisko strzeżone, to najłatwiej jest „ustawić” ratownika. Musi 
też być ograniczony teren i sprawdzone dno zbiornika wodnego, a nie jest to sprawa „taka 
sobie mała” w przypadku „Glinianek”. Nie jest to więc sprawa bezkosztowa i taka, którą 
można zrealizować z dnia na dzień. Oświadczyła przy tym, że nie będzie przystępować  
do jakichś działań typu „proteza”, które miałyby tam zabezpieczyć bezpieczeństwo. 
Stwierdziła także, że jest to „dzikie” kąpielisko, „dziki” teren, w związku z czym rodzic musi 
uświadomić swojemu dziecku, iż jest to niebezpieczne. Można tam wprawdzie ustawić tablice 
informujące o zakazie kąpieli, ale na pewno te zakazy będą łamane. Powiadomiła również,  
że młodzież stale tam ustawia jakieś skocznie, które są rozbierane przez osoby chcące w ten 
sposób zapewnić bezpieczeństwo, ale potem „one wracają”. Stwierdziła przy tym, że to już są 
indywidualne decyzje rodziców, którzy wiedzą, co tam dzieci robią i gdzie chodzą. Może się 
ona ewentualnie pokusić o uruchomienie np. w porozumieniu z terenem, gdzie Gmina Mosina 
ma swoją stanicę żeglarską, dwa lub trzy razy dziennie wahadłowo autobusu o godz. 10.00, 
13.00 i 16.00, który za symboliczną opłatą dowoziłby bezpiecznie młodzież na strzeżone 
kąpielisko nad Jeziorem Dymaczewskim, gdzie Gmina Mosina musiałaby jeszcze ponieść 
koszt ratownika. Jest tam bowiem teren ogrodzony, bezpieczny, choć nie każdemu się on 
podoba, gdyż woda robi wrażenie, że może ofarbować ciało. W każdym bądź razie jest ona  
w stanie to zagwarantować. Natomiast „Glinianki” są „dzikim”, niebezpiecznym kąpieliskiem 
i wszyscy rodzice, dorośli, młodzież i dzieci mają tego świadomość. Zapewniła też,  
że zorganizowanie tam bezpiecznego kąpieliska – to spory nakład finansowy. Można o tym 
pomyśleć w przyszłym roku i ująć to w budżecie Gminy Mosina, pomyśleć o czyszczeniu dna 
tego zbiornika wodnego i potem pokusić się o podwieszane dno. 
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że niekiedy nie rozumie postępowania dyrekcji 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Mosiński Klub Żeglarski ma bowiem zezwolenie 
WPN-u na swoją działalność, natomiast Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego  
„z uporem maniaka” twierdził, że nie ma możliwości funkcjonowania motorówki ratowniczej 
zabezpieczającej funkcjonowanie MKŻ. Wyraził przy tym zdziwienie, jak można wypuścić 
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„w teren” 8-9 żaglówek z ludźmi uczącymi się żeglowania bez możliwości zabezpieczenia 
ratowniczego. W związku z tym Komisja Promocji Gminy Mosina i Współpracy 
Samorządowej podjęła wniosek o rozpoznanie, czy prawnie istnieje możliwość 
funkcjonowania motorówki ratowniczej na Jeziorze Dymaczewskim. Poinformował też,  
że Mosiński Klub Żeglarski dysponuje taką motorówką, tylko nie ma on zgody na jej 
używanie na wyżej wymienionym jeziorze. Jego zdaniem należałoby tę sprawę w jakiś 
sposób załatwić. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj przedstawił problem 
trudności z otrzymaniem przez starszego mieszkańca Mosiny „Merkuriusza Mosińskiego”.  
W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy nie można byłoby np. zwiększyć nakładu 
wyżej wymienionej gazety lub wzorem Puszczykowa wkładać ją mieszkańcom  
do skrzynek pocztowych. Stwierdził też, że informacja w „Merkuriuszu Mosińskim” jest 
bardzo „mizerna”, a ludzie jej oczekują.  
Redaktor naczelny „Merkuriusza Mosińskiego” Bronisław Nowak powiadomił, że obecnie 
wyżej wymieniona gazeta ma nakład 4000 egzemplarzy. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że w Gminie Mosina jest 4500 domostw, ale można 
zwiększyć nakład „Merkuriusza Mosińskiego”. 
Redaktor naczelny „Merkuriusza Mosińskiego” Bronisław Nowak powiadomił, że podczas 
rozwożenia „Merkuriusza Mosińskiego”, za każdym razem do kilku mieszkańców w starszym 
wieku wyżej wymieniona gazeta dostarczana jest do domu.  
Radny Jacek Bąkowski stwierdził, że powyższa sytuacja dowodzi tego, w sprawie czego  
„od początku” wraz z radnym Jackiem Rogalką występował, iż „Merkuriusz Mosiński” nie 
powinien być bezpłatny. Wyraził przy tym przekonanie, że z tego powodu gazeta ta nie jest 
szanowana, nie dochodzi tam, gdzie być może mogłaby dojść i „rozlatuje się w jednej chwili” 
cały jej nakład nie wiadomo gdzie. 
Burmistrz Zofia Springer zapytała, czy nie można byłoby wprowadzić opłaty minimalnej  
za „Merkuriusza Mosińskiego” – 20 groszy, 50 groszy lub 1 zł. Poinformowała też,  
że zwróciła się w tej sprawie do przedstawicieli zarządów osiedli, sołtysów i komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie i wówczas zostało przegłosowane, iż gazeta ta ma być bezpłatna. 
W związku z tym zwróciła się o zgłoszenie wniosku o przegłosowanie, czy „Merkuriusz 
Mosiński” ma być płatną gazetą, czy nie.  
Radny Jacek Rogalka przypomniał, że generalnie wówczas nie wszyscy byli przeciwni 
wprowadzeniu odpłatności za „Merkuriusza Mosińskiego”. Zwrócił też uwagę, że trzeba 
byłoby pokonać trudność, którą sprawia techniczny aspekt rozliczania tego. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że byłby to już jej problem. Natomiast wówczas 
chodziło o podjęcie decyzji, czy wyżej wymieniona gazeta ma być bezpłatna, czy minimalnie 
płatna. 
Radny Jacek Rogalka zapewnił, że na najbliższym swoim posiedzeniu Komisja Promocji 
Gminy i Współpracy Samorządowej rozważy tę sprawę i na pewno zgłosi odpowiedni 
wniosek. 
Burmistrz Zofia Springer zaproponowała, aby Rada Miejska w Mosinie wypowiedziała się  
w tej sprawie już teraz. 
Radny Jacek Rogalka zgłosił wniosek, aby „Merkuriusz Mosiński” kosztował 50 groszy. 
Radna Magdalena Wojciechowska zaproponowała, aby „Merkuriusz Mosiński” kosztował  
1 zł. 
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że sam widział sytuację, jak jedna kobieta w sklepie wzięła 
4 egzemplarze „Merkuriusza Mosińskiego” dlatego, że gazeta ta jest darmowa. 
Redaktor naczelny „Merkuriusza Mosińskiego” Bronisław Nowak powiadomił, że osoba,  
o której mówił Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj, jest 
członkiem zarządu mosińskiej organizacji kombatantów. Poinformował przy tym, że ma on 
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umowę z p. Dobrym i każdego miesiąca przekazuje dla wszystkich członków zarządu tejże 
organizacji 20 egzemplarzy „Merkuriusza Mosińskiego”, który jest do odbioru  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie. W związku z tym jest dla niego niezrozumiałe, 
dlaczego osoba, o której mówił Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian 
Kunaj, nie otrzymuje wyżej wymienionej gazety. 
Radny Jacek Rogalka wyraził przypuszczenie, że p. Dobry ma jeszcze piec. 
Redaktor naczelny „Merkuriusza Mosińskiego” Bronisław Nowak wyraził obawę,  
że wprowadzenie opłaty za „Merkuriusza Mosińskiego” może doprowadzić do innej sytuacji.  
Stwierdził przy tym, że jest to gazeta, która poniekąd każdej rodzinie się należy z informacją. 
Radny Marek Klemens złożył wniosek, aby „Merkuriusz Mosiński” kosztował 1 zł. Wyraził 
przy tym przypuszczenie, że być może trzeba będzie dołożyć parę stron, ale nie może być 
sytuacji takiej, iż w tej gazecie są tylko uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, bo nie ma już 
miejsca na nic innego. Stwierdził też, że ludzie czytają „Merkuriusza Mosińskiego”  
dla wiadomości z Gminy Mosina, a nie dla uchwał Rady Miejskiej i ogłoszeń płatnych. Może 
więc należałoby wprowadzić odpłatność za wyżej wymienioną gazetę i zwiększyć ilość jej 
stron, aby były w niej bieżące informacje z mosińskiej gminy, zamiast takiego ograniczania, 
że nie można „puścić” takiego, czy innego artykułu, ponieważ jest duża ilość ogłoszeń  
i uchwał Rady Miejskiej w Mosinie.  
Burmistrz Zofia Springer zwróciła się do radnego Marka Klemensa, aby nie przesadzał,  
gdyż tylko jeden numer „Merkuriusza Mosińskiego” był bardzo „zawężony”, jeśli chodzi  
o informacje, czy inne artykuły. Zostało w nim bowiem zamieszczone sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Mosina w roku 2003. Był to jeden przypadek, w związku z czym 
poprosiła wyżej wymienionego radnego, aby nie generalizował. 
Radny Marek Klemens zapewnił, że nie generalizuje, ale przekazuje odczucia niektórych 
mieszkańców, którzy twierdzą, iż w „Merkuriuszu Mosińskim” zbyt dużo jest uchwał Rady 
Miejskiej w Mosinie i ogłoszeń. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że publikowanie uchwał rady gminy jest 
obowiązkiem. 
Radny Marek Klemens zapewnił, że właśnie dlatego zgłasza wniosek, aby „Merkuriusz 
Mosiński” był odpłatny i dołożone zostały w nim może dwie strony tak, żeby było w nim 
więcej informacji o Gminie Mosina. 
Radny Jacek Rogalka wyraził przekonanie, że propozycja wprowadzenia odpłatności  
za „Merkuriusza Mosińskiego” jest po to, aby uszanować tę gazetę i nie było sytuacji takiej, 
iż jedna osoba bierze 4-5 egzemplarzy do jednego domu. Zwrócił przy tym uwagę,  
że podobnie jest w przypadku innych rzeczy, które są bezpłatne.  
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że może zwróci się do czytelników „Merkuriusza 
Mosińskiego”, jakie jest ich zdanie w powyższej sprawie i zostaną zebrane ich opinie.  
W związku z tym w dniu dzisiejszym przegłosowany przez Radę Miejską w Mosinie wniosek 
nie będzie wiążący, tylko będzie jedną z ważnych opinii.  
Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Kazimierz Wróbel wyraził zdziwienie,  
że dochodzi do sytuacji, iż ktoś bezprawnie bierze sobie 4 egzemplarze „Merkuriusza 
Mosińskiego”. Osoby bowiem pracujące w sklepie dokładnie wiedzą ile osób i jakie osoby 
przyjdą po tę gazetę. W związku z tym nie należałoby dawać tej gazety tam, gdzie jej nie 
chcą, ale jak się ją przekazuje, to z obowiązkiem dla tych ludzi, aby ją odpowiednio 
rozprowadzały.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że skoro Burmistrz Zofia Springer powiedziała, 
iż na łamach „Merkuriusza Mosińskiego” zwróci się o opinie do mieszkańców Gminy Mosina 
w sprawie wprowadzenia ewentualnej odpłatności za tę gazetę, to jej zdaniem obecnie  
20 radnych nie jest zobowiązanych do podejmowania tej kwestii. W związku z tym wyraziła 
przekonanie, że w przedmiotowej sprawie społeczeństwo samo się wypowie, a Rada Miejska 
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w Mosinie niepotrzebnie prowadzi dyskusję na tematy, które być może wkrótce się rozwiążą. 
Stwierdziła przy tym, że jeżeli miałoby to być głosowanie sondażowe Rady Miejskiej  
w Mosinie, to ona, aby móc się wypowiedzieć, musiałaby najpierw zapytać przynajmniej 
swoich sąsiadów.  
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, że chciałaby poznać osobiste zdanie radnych w tej 
sprawie, gdyż je sobie bardzo ceni. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Kazimierz 
Wróbel mówił o sytuacji w środowisku wiejskim, gdzie każdy każdego zna. Inaczej jest 
jednak w dużych mosińskich sklepach. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby 1 egzemplarz „Merkuriusza 
Mosińskiego” kosztował 1 zł. W jego wyniku 8 radnych opowiedziało się za wnioskiem  
w powyższej sprawie. 
Następnie przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek,  
aby 1 egzemplarz „Merkuriusza Mosińskiego” kosztował 0,50 zł. W jego wyniku 5 radnych 
opowiedziało się za tym wnioskiem. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał też pod głosowanie wniosek, aby pozostała 
nieodpłatna forma kolportażu „Merkuriusza Mosińskiego”. W jego wyniku 4 radnych 
opowiedziało się za wnioskiem w powyższej sprawie. 3 radnych nie wzięło udziału w tych 
głosowaniach. 
 
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 XXVII sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 19.50. 
 
 
    protokołował                   przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radna nadzorująca 
sporządzenie protokołu 

 
Maria Krause
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