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

która odbyła się w dniu 29 grudnia 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. Zatwierdzenie projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (uchwała). 
7. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  

i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 
(uchwała). 

8. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  
oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Mosinie (uchwała). 

9. Zmiana uchwał dotyczących ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie:  
a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
c) na prowadzenie robót drogowo-mostowych (uchwała), 
d) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
e) na utrzymanie zieleni (uchwała), 
f) na oczyszczanie terenów gminnych (uchwała). 

10. Budżet Gminy Mosina na rok 2005 (uchwała): 
a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Burmistrza, 
g) wnioski komisji, radnych i Burmistrza do budżetu Gminy Mosina na rok 2005. 

11. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała). 
12. Zmiana uchwał dotyczących rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy 

Mosina:  
a) Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 

Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego (uchwała); 
b) wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego 

Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. o przeprowadzenie 
kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 
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c) ponowienie skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, 
Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość 
Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 

d) Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego 
(uchwała); 

e) Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego 
(uchwała). 

13. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 16 do 29 grudnia 2004 r. 
14. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
15. Zapytania i wnioski radnych. 
16. Życzenia noworoczne. 
17. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji dokonał o godzinie 11.05 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 18 radnych, co stanowi 85,71% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie. Nieobecna była ze względu na zły stan zdrowia 
radna Halina Labrzycka-Jankiewicz. Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 

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

1) Barbara Czaińska, 
2) Jacek Rogalka. 

W związku z tym, że radna Barbara Czaińska oraz radny Jacek Rogalka przyjęli propozycję 
kandydowania, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał ich kandydatury  
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 18 głosami 
„za”, wybrała radną Barbarę Czaińską oraz radnego Jacka Rogalkę do pełnienia funkcji 
członków Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby funkcję nadzorującego 
sporządzenie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełnił radny  
Marek Klemens. W związku z tym, że wyżej wymieniony radny wyraził zgodę  
na tę propozycję, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał jego kandydaturę  
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 18 głosami „za”, 
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wybrała radnego Marka Klemensa do nadzorowania sporządzenia protokołu z XXXV sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie radni otrzymali 
wraz z zaproszeniami i materiałami na tę sesję, a poprawiony, który został wyżej 
przedstawiony, w dniu sesji.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że do proponowanego porządku 
obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie zostały wprowadzone, sygnalizowane 
wcześniej, dwa punkty związane z ustaleniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
dla nie będących nauczycielami pracowników oświaty w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Mosina oraz dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. Poinformował też, że zostały do niego dodatkowo 
wprowadzone punkty związane z projektami uchwał dotyczących ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie. Powiadomił przy tym, że stało się 
tak, gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o stwierdzeniu 
naruszenia prawa we wcześniej podjętych przez Radę Miejską w Mosinie uchwałach  
w powyższej sprawie. Po przeprowadzonej dyskusji z Zastępcą Prezesa Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu oraz rozmowie z Burmistrz Zofią Springer, podjęto decyzję,  
że treść tych uchwał zostanie zmieniona w taki sposób, aby odpowiadała przepisom prawa. 
Dzięki temu powstanie możliwość, że wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Jeśliby 
takiej decyzji nie podjęto, to w dniu dzisiejszym odbyłoby się posiedzenie Kolegium RIO  
w Poznaniu, podczas którego uchwały te zostałyby uchylone w zapisie paragrafu 3 
dotyczącego sposobu publikacji. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że to naruszenie prawa polegało na tym,  
iż w paragrafie 3 uchwał dotyczących ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację 
zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie, znalazł się zapis, że zostaną one opublikowane w odpowiedni 
sposób w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, a tymczasem powinien on 
określać, iż wchodzą one z dniem podjęcia. Stwierdziła przy tym, że to jest to „wielkie” 
złamanie prawa i „wielki” przedmiot posiedzenia Kolegium RIO w Poznaniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że w punkcie 12 proponowanego 
porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie zostało wprowadzonych 5 projektów 
uchwał związanych z terminem rozpatrzenia skarg. Komisja Rewizyjna w wyznaczonym 
terminie nie zakończyła bowiem swojej pracy i w związku z tym zachodzi konieczność,  
aby ten termin, na wniosek wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, 
ponownie przedłużyć.  
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby w punkcie 10 proponowanego porządku 
obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie dotychczasowy podpunkt g) dotyczący 
wniosków komisji, radnych i Burmistrza do budżetu Gminy Mosina na rok 2005 przenieść 
bezpośrednio za podpunkt c) dotyczący stanowisk komisji stałych Rady Miejskiej. Jej 
bowiem zdaniem opinie klubów radnych mogą ulec zmianie, jeżeli będzie już pełen obraz  
i wszystkie proponowane wnioski, które są propozycjami zmian budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w podpunkcie c) to wszystko 
zostanie przedstawione. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, po co jest w takim razie  
podpunkt g). 
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że podpunkt ten służy 
dodatkowym wnioskom, które mogą pojawić się po zapoznaniu się przez Radę Miejską  
w Mosinie ze wszystkimi przewidzianymi opiniami.  
Radna Małgorzata Twardowska ponowiła swój wniosek, aby w punkcie 10 proponowanego 
porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie dotychczasowy podpunkt g) 
dotyczący wniosków komisji, radnych i Burmistrza do budżetu Gminy Mosina na rok 2005 
przenieść bezpośrednio za podpunkt c) dotyczący stanowisk komisji stałych Rady Miejskiej 
jako podpunkt d). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że wniosek ten trudno jest 
zrozumieć, ale został on zgłoszony. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że wniosek ten nie jest trudno zrozumieć, gdyż chodzi o to, 
aby po wszystkich propozycjach zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005 zrobić krótką 
przerwę na spotkania wszystkich klubów radnych. Dzięki temu każdy z nich będzie mógł już 
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jest za budżetem Gminy Mosina na rok 2005, 
czy przeciw niemu. Dlatego wszystkie wnioski do niego, obojętnie przez kogo złożone, są 
równie ważne. Tak więc dopiero po wszystkich wnioskach, które zostaną przegłosowane 
dopiero może, przynajmniej Klub Radnych „Praworządna Gmina”, wyrazić swoją opinię  
na temat tego budżetu. 
W trakcie trwania tego punktu porządku obrad na salę obrad przybyła radna Maria Krause, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już  
19 radnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek radnej 
Małgorzaty Twardowskiej, aby w punkcie 10 proponowanego porządku obrad XXXV sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie, podpunkt g) przesunąć na miejsce podpunktu d). W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie nie podjęła tego wniosku, gdyż opowiedziało się za nim tylko  
9 radnych. Następnie powiadomił, że w międzyczasie wpłynął wniosek Burmistrz Zofii 
Springer o wprowadzenie do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 
dotyczącego przystąpienia do sporządzenia  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, 
obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili w tej sprawie żadnych wniosków, uwag i pytań, 
prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie 
do proponowanego porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 
dotyczącego przystąpienia do sporządzenia  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, 
obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła powyższy wniosek, gdyż opowiedziało się za nim 12 radnych. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że punkt ten będzie punktem 13 
porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w związku z czym dotychczasowe 
punkty 13-17 zmienią swoją numerację o 1. 
Radny Marek Klemens powiadomił, że do Klubu Radnych „Praworządna Gmina” przystąpiła 
radna Magdalena Wojciechowska i w związku z tym klub ten liczy obecnie 4 członków. 
Stwierdził przy tym, że informuje o tym w tym momencie, gdyż jest to ważne przy ogłaszaniu 
opinii poszczególnych klubów radnych na temat projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005.  
Pismo w tej sprawie z dnia 29.12.2004 r. stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, wniosków i uwag, w ten sposób został 
ustalony porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który przedstawia się 
następująco.  
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1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Ustalenie porządku obrad. 
6. Zatwierdzenie projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (uchwała). 
7. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  

i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina 
(uchwała). 

8. Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania  
oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Mosinie (uchwała). 

9. Zmiana uchwał dotyczących ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005 dla Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie:  
a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
c) na prowadzenie robót drogowo-mostowych (uchwała), 
d) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
e) na utrzymanie zieleni (uchwała), 
f) na oczyszczanie terenów gminnych (uchwała). 

10. Budżet Gminy Mosina na rok 2005 (uchwała): 
a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Burmistrza, 
g) wnioski komisji, radnych i Burmistrza do budżetu Gminy Mosina na rok 2005. 

11. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała). 
12. Zmiana uchwał dotyczących rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy 

Mosina:  
a) Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 

Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu skarżącego (uchwała); 
b) wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego 

Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. o przeprowadzenie 
kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 

c) ponowienie skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, 
Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. na opieszałość 
Burmistrza Gminy Mosina (uchwała); 

d) Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego 
(uchwała); 

e) Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego 
(uchwała). 
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13. Przystąpienie do sporządzenia  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, 
obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1 (uchwała). 

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 16 do 29 grudnia 2004 r. 
15. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
16. Zapytania i wnioski radnych. 
17. Życzenia noworoczne. 
18. Zakończenie sesji. 
 
do punktu 6. – Zatwierdzenie projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok (uchwała). 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że Gminny Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej jest znaczącym inwestorem, gdyż zgromadzone na jego 
subkoncie środki finansowe wspomagają wiele dobrych, znaczących inwestycji w bilansie 
dokonań samorządu. Przykładami tego są place zabaw, ogrzewanie gazowe i olejowe  
w budynkach gminnych, usprzętowienie Zakładu Usług Komunalnych. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił 
szczegóły związane z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów  
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
poinformowała, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały dotyczący 
zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2005 rok. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/292/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 7. – Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 

zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących 
podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina (uchwała). 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że zasady wynagradzania  
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych są uregulowane zapisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2001 r. Wymagają one, aby Rada Miejska  
w Mosinie, w porozumieniu z pracodawcą, określiła wysokość najniższego wynagrodzenia 
oraz wartość punktu, stanowiącego podstawę określenia tej wysokości. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły związane  
z projektem uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących 
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Mosina. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu  
w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina.  
Radna Danuta Białas zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie uchwały w sprawie 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego 
punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina, wartość jednego punktu w złotych 
wynosi 5,00 złotych, a w projekcie podobnej uchwały dotyczącej pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, wartość ta wynosi 
6,00 złotych. 
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, że różnica ta wzięła się 
stąd, iż pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie pracują najczęściej przez 7 dni  
w tygodniu, natomiast pracownicy administracji zatrudnieni w szkołach i innych placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina – 40 godzin tygodniowo. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego w dwóch 
projektach uchwał na podobny temat są różne podstawy prawne i tak w projekcie uchwały  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii 
zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia 
wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Mosinie, została „przywołana” ustawa o samorządzie gminnym,  
a w projekcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę ustalenia 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących 
nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Mosina – nie. Zapytał przy tym, czy tak musi być, czy też jest to błąd. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym „mówi” tylko o tym, iż rada gminy jest właściwa  
w sprawach, które przewidują inne ustawy. Choć zamieszcza się go często, to nie jest to 
przepis stanowiący podstawę podjęcia uchwał, także w tym przypadku. Podobnie sprawa 
wygląda z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Poinformował też,  
że rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań 
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego „mówi” tylko o tym, iż pracodawca,  
w porozumieniu z radą gminy, ustala pewne rzeczy. Tak więc, jeśli w podstawie prawnej 
znajduje się art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
czy nie, to o niczym to nie przesądza. W związku z tym nie widzi on powodów  
do uzupełnienia, czy wykreślenia czegoś z podstaw prawnych obu projektów uchwał,  
o których jest obecnie mowa. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu  
w złotych, stanowiących podstawę ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/293/04 w powyższej sprawie 18 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 

zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych  
dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie (uchwała). 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że pracownicy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie podlegają również zasadom ustalania płac, określonych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań 
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth przedstawił szczegóły 
związane z projektem uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu w złotych  
dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania  
oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, ilu pracowników jest zatrudnionych 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie i jaki jest fundusz wynagrodzeń bez obciążeń. 
Wyraził przy tym przekonanie, że „skok” wartości jednego punktu w złotych z 4 do 6 zł,  
a więc o 50%, jest zdecydowanie przesadzony. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth powiadomił,  
że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zatrudnia 8 osób na różnych etatach, natomiast  
2 osoby są zatrudnione na umowę-zlecenie. Zapewnił przy tym, że zaproponowana wartość 
punktu jest maksymalnym wynagrodzeniem, jakie może uzyskać pracownik OSiR-u. 
Poinformował też, że pracodawca ustali szczegółowe warunki związane z zaszeregowaniem  
i skalą wartości. Można oszacować, że przy założeniu, iż maksymalna wysokość 
wynagrodzeń pracowników będzie 6-punktowa, byłaby to skala podwyżki średnio  
30-procentowa na pracownika. Stwierdził przy tym, że założenie 6-punktowe, to założenie 
takie, iż wszyscy pracownicy otrzymają maksymalne podwyżki w swoich tabelach 
zaszeregowań, które obecnie mają miejsce. Zwrócił także uwagę, że aby w jakikolwiek godny 
sposób wynagrodzić tych pracowników obsługi do tej pory, przy 4-złotowej wartości jednego 
punktu, musieli oni być w tych tabelach zaszeregowań „ponaciągani maksymalnie”. W takiej 
sytuacji pracownik obsługi np. sprzątaczka, który jest zatrudniony na pełen etat, może 
maksymalnie zarobić miesięcznie 1.050,00 zł brutto, co daje 630-660 zł netto. Poinformował 
również, że kwota 6-złotowa dałaby w skali roku dla budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie kwotę 48.000,00 zł, ale nie jest zakładany rzeczywisty i realny wzrost 
wynagrodzeń o taką kwotę, ponieważ przy zatwierdzeniu proponowanej wartości jednego 
punktu, pracodawca ustali nowe warunki tabeli zaszeregowań kwotowych. W takiej sytuacji 
po wstępnych obliczeniach okazało się, średnia podwyżka dla pracownika OSiR-u będzie 
wynosiła 13-17%, podczas, gdy wzrost relatywny w budżecie na wynagrodzenia dla nich ma 
wynieść 20.000,00-24.000,00 zł. Powiadomił też, że całkowity fundusz wynagrodzeń  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie na 2004 rok wynosił 178.000,00 zł. 
Radna Danuta Białas zwróciła się z prośbą, aby tego typu uchwały opiniowała także Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu, gdyż w tym przypadku nie miało to miejsca, a wyżej wymieniona 
komisja stała ma w kompetencjach sprawy związane z omawianą obecnie tematyką. 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, że na pewno tego typu projekty uchwał 
będą omawiane przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Poinformował też, że w tym 
przypadku uzgodnił z przewodniczącym wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie, iż Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nie będzie się zajmować tą sprawą  
ze względu na brak terminu na odbycie posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
Radny Krzysztof Rembowski stwierdził, że coś mu w tym „nie pasuje”, gdyż w planie 
wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2005, w zadaniach w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią kwotę 168.000,00 zł. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że została podana kwota  
wraz z „ZUS-em”. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec zwrócił uwagę, że przy tworzeniu Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie w ubiegłym roku, nie były wykonywane żadne „ruchy” pod względem 
uposażeń. W związku z tym, że pracownicy OSiR-u obsługują salę gimnastyczną i całą 
Szkołę Podstawową Nr 1 w Mosinie od godz. 5.00 do 22.00, występuje pełne obciążenie  
w zasadzie dwóch pracowników. Dlatego też należałoby ich w jakiś sposób 
usatysfakcjonować. Poinformował przy tym, że ta hala sportowa jest w 100% wykorzystana. 
Powiadomił też, że sprzątaczki OSiR-u, w przeciwieństwie do sprzątaczek „szkolnych”, 
muszą być „na każde zawołanie”, gdyż zajęcia są tak intensywne, iż muszą one nawet w ich 
trakcie „robić porządki”. Tak więc pracują one pełne 8 godzin dziennie bez żadnej „taryfy 
ulgowej”. Następnie zwrócił się z prośbą o podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie 
przedmiotowej uchwały. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania  
oraz określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia  
dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/294/04 17 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zarządził przerwę w obradach do czasu 
dostarczenia radnym materiałów związanych z punktem 9 porządku obrad XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, co dotąd nie nastąpiło ze względu na awarię urządzeń powielających. 
 
do punktu 9. – Zmiana uchwał dotyczących ustalenia stawek dotacji przedmiotowej  

na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie:  

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła w przedłożonych jej uchwałach Rady Miejskiej  
w Mosinie z dnia 25 listopada 2004 r.: nr XXXIII/270/04, nr XXXIII/271/04,  
nr XXXIII/272/04, nr XXXIII/273/04, nr XXXIII/274/04 i nr XXXIII/275/04, w których 
określone zostały stawki dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, naruszenie 
prawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.  
Po konsultacjach uzyskano zgodę na ponowne rozpatrzenie sprawy i podjęcie uchwał  
o właściwej treści. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły związane z projektami 
uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2005. 
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a) na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący 

obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki 
dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/295/04 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W tym momencie na salę obrad przybył radny Stanisław Barć, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już 20 radnych. 
 

b) na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, 

przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/296/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) na prowadzenie robót drogowo-mostowych (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący 

obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki 
dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/297/04 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, 

przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/298/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

e) na utrzymanie zieleni (uchwała), 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący 

obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki 
dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/299/04 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

f) na oczyszczanie terenów gminnych (uchwała). 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, 

przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej w roku 2005. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXV/300/04 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 10. – Budżet Gminy Mosina na rok 2005 (uchwała): 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że Rada Miejska w Mosinie 

rozpoczyna końcową fazę pracy nad budżetem Gminy Mosina, który będzie podstawą 
gospodarowania w roku 2005. 

 
a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005, 

Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że budżet Gminy Mosina na rok 2005 jest 
najtrudniejszy zarówno dla Rady Miejskiej w Mosinie, jak i dla Burmistrza Gminy Mosina. 
Jest to bowiem pierwszy rok, w którym Gmina Mosina nie konsumuje żadnego kredytu i nie 
ma żadnych dodatkowych dochodów. Pozostały jej jedynie dochody, które zostały „w sposób 
prosty” obliczone w tych wszystkich materiałach przekazanych radnym. Tymczasem po raz 
pierwszy wydatkiem jest ogromna spłata kredytu. W związku z tym około 6.000.000,00  
– 7.000.000,00 zł, które kiedyś były do rozdysponowania i to najczęściej na zadania 
inwestycyjne, obecnie nie znajduje się w budżecie Gminy Mosina. Dlatego też ten budżet jest 
taki trudny. Ogromną trudnością było również „wyłonienie” z tego trudnego budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, określonej kwoty na inwestycje. Ostatecznie zamknęła się ona kwotą 
około 1.000.000,00 zł. Wyraziła przy tym przekonanie, że wszyscy radni, którzy  
„przyglądali się” propozycjom zadań inwestycyjnych projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005, wiedzą, jak trudno jest rozdysponować taką kwotę. Stwierdziła też, że zadania 
inwestycyjne to część budżetu, która budzi największe zainteresowanie. Zwróciła przy tym 
uwagę, że żadne z zadań, które znalazło się w wykazie inwestycji projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, nie jest w pełni sfinansowane, w związku z czym będą one wymagały 
uzupełnień. Największą wartością jest jednak to, iż te zadania się w tym budżecie znalazły, 
gdyż, jak ma ona nadzieję, budżet Gminy Mosina będzie się zwiększał w ciągu 2005 roku. 
Zapewniła także, że nie będzie ustawała w poszukiwaniu dodatkowych środków finansowych. 
Stwierdziła przy tym, że już nawet wiadomo jej z jakich źródeł one wpłyną, jednak obecnie 
nie można ich wprowadzić do budżetu Gminy Mosina, gdyż nie ma jeszcze tej pewności. 
Powiadomiła również, że w projekcie budżetu Gminy Mosina na 2005 rok znalazły się 
jedynie pewne dochody. Poza tym, według zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu, w tym budżecie należy przeznaczyć środki finansowe przede wszystkim na pełną 
realizację tych zadań, które muszą być realizowane. Ma ona jednak świadomość, że one także 
nie są w pełni dofinansowane. Stwierdziła też, że nikt nie może być zadowolony z projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2005, kiedyś jednak należy zacząć spłacać długi i ten moment 
właśnie nastąpił. Jest to pech obecnej kadencji samorządu, ale istnieje konsekwencja  
i kontynuacja władzy, w związku z czym jest to zadanie, które będzie realizowane. Poprosiła 
przy tym Radę Miejską w Mosinie o sformułowanie ewentualnie końcowych wniosków. 
Proponuje ona bowiem, aby jeżeli będzie wystarczało środków finansowych i będą jakieś 
środki zbędne, bezwzględnie przeznaczyć je na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Mosina – przede wszystkim na budowę chodników, w drugiej kolejności na wykonywanie 
zadań ograniczających gminne wydatki w zakresie zużycia energii elektrycznej i innych  
oraz na przygotowanie niezbędnych projektów i określonego procentu finansów w celu 
umożliwienia występowania Gminy Mosina o środki strukturalne. Jeżeli bowiem nie zostanie 
zabezpieczona konieczna dokumentacja i konieczny wkład finansowy, to nie będzie  
to możliwe.  

 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że w związku  
z tym, iż wszyscy radni otrzymali materiały związane z obecnie omawianym punktem 
porządku obrad, z bardzo dużym 2-tygodniowym, przewidzianym prawem wyprzedzeniem, 
szersza i głębsza ich prezentacja jest obecnie niepotrzebna.  
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c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 

poinformowała, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zakończyła swoją pracę  
nad projektem budżetu Gminy Mosina na 2005 rok wnioskami. Wyżej wymieniona komisja 
stała Rady Miejskiej w Mosinie wnioskuje, aby mogła ona opiniować wszystkie sprawy 
związane z rolnictwem, w tym projekty uchwał dotyczące podatku rolnego. Ponadto Komisja 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa proponuje, aby wszelkie dodatkowe środki finansowe, które 
będą wpływać do budżetu Gminy Mosina na rok 2005, przeznaczyć na inwestycje. Wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wnioskuje też, aby dział 010 projektu 
wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2005 przyjąć w zaproponowanym przez Burmistrza 
Gminy Mosina kształcie. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Żak powiadomił, że Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu przychyliła się do projektu budżetu Gminy Mosina na 2005 rok.  
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna  
Sakwa-Jakubowska poinformowała, że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005 w dziale 851 i 852. 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause powiadomiła, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki 
poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa wnioskuje,  
aby w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2005 w dziale 754 podnieść dochody 
pochodzące z mandatów o 10.000,00 zł. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie proponuje też, aby kwotę tę przeznaczyć w projekcie budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005 na współpracę z policją. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka 
powiadomił, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej odniosła się  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 w kwestii promocji i zaakceptowała środki 
finansowe przeznaczone na ten cel. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć poinformował, że Komisja Rewizyjna 
bez uwag przyjęła projekt dochodów budżetu Gminy Mosina na rok 2005, mając 
świadomość, co można w nim obecnie uwzględnić, a co w przyszłości. Wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zwróciła jednak uwagę, aby wszystkie prace 
inwestycyjne, zwłaszcza te, które są wpisane jako nowe zadania, a mogą zostać przeniesione 
w czasie, gdyż nie zagraża to bezpieczeństwu funkcjonowania Gminy Mosina, zostały 
przełożone na czas późniejszy. Natomiast zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe 
przeznaczyć należałoby na niezbędne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo. Komisja 
Rewizyjna wskazywała przy tym na chodniki, w szczególności położone między Sasinowem  
a Rogalinkiem i w Babkach, gdzie ruch mocno się nasila, a dzieci uczęszczające do szkoły idą 
do niej drogą. Stwierdził przy tym, że generalnie chodzi o to, aby przeanalizować cały teren 
Gminy Mosina i rozpatrzyć te najbardziej niezbędne inwestycje, w tym kierunku 
przeznaczając środki finansowe.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów podjęła szereg wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005. Zapewnił przy tym, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie wnioski te podjęła w trosce o budżet, gdyż około 1.000.000,00 zł na inwestycje 
jest bardzo małą kwotą, ale trzeba dzielić środki finansowe takie, jakie się ma. Natomiast 
inwestycje, które zostały ujęte w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, mają  
w sumie kosztować prawie 6.000.000,00 zł. Wyraził też życzenie, żeby to się powiodło,  
ale na tę sprawę trzeba patrzeć bardzo realnie. W związku z tym zdaniem Komisji Budżetu  
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i Finansów, oprócz zwiększenia dochodów, należy z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 
2005 wykreślić niektóre inwestycje lub zmniejszyć kwoty na ich realizację, pozostawiając je 
jako symboliczne, sygnalizując, że jeśliby dodatkowe środki finansowe nie wpłynęły,  
to powinno się zrezygnować z wykonania tych zadań. Stwierdził także, że wnioski te były 
zgłaszane praktycznie przez wszystkich członków Komisji Budżetu i Finansów, były bardzo 
szeroko umotywowane i argumentowane. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej  
w Mosinie chciałaby, aby radni podzielili jej zdanie, aczkolwiek nie chce ona nikogo do tych 
wniosków zmuszać. Następnie przedstawił i omówił kolejno następujące wnioski Komisji 
Budżetu i Finansów: 
1. Komisja wnioskuje, aby w zatwierdzaniu projektów organizacyjnych szkół prowadzonych 

przez Gminę Mosina uczestniczyli przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.  

2. Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty 10.000,00 zł z projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Krosinko. 

3. Komisja wnioskuje, aby w roku 2005 Gmina Mosina pokryła koszt jedynie projektu 
przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie.  

4. Komisja wnioskuje, aby zdjąć kwotę 5.000,00 zł z projektu modernizacji mostu  
w ul. Lipowej w Krosinku i przenieść to zadanie do wykazu inwestycji na rok 2006. 

5. Komisja wnioskuje, aby zdjąć kwotę 10.000,00 zł z zadania Pecna – budynek 
wielofunkcyjny i wycofać to zadanie z wykazu inwestycji na rok 2005. Jednocześnie 
komisja wnioskuje, aby w ramach bieżących środków pokryć niezbędny zakres prac 
zabezpieczających budynek. 

6. Komisja prosi o uzasadnienie potrzeby zakupu sprzętu komputerowego w wysokości 
80.000,00 zł i o wskazanie, jaki sprzęt komputerowy został zakupiony w roku 2004  
ze środków Gminy Mosina. 

7. Komisja wnioskuje, aby kwotę 228.000,00 zł przeznaczoną na budowę nowej szkoły  
w Mosinie zdjąć z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i wpisać to zadanie  
do wykazu inwestycji na rok 2006, a planowane środki przeznaczyć na działania 
generujące oszczędności w oświacie. 

8. Komisja proponuje, aby w pozycji 22 wykazu inwestycji projektu budżetu Gminy Mosina 
na rok 2005, wymienione placówki oświatowe „rozszerzyć” o Szkołę Podstawową  
w Czapurach, budynek szkolny w Daszewicach, Przedszkole nr 3 – Integracyjne  
w Mosinie oraz Zespół Szkół w Mosinie. 

9. Komisja wnioskuje, aby w pozycji 25 wykazu inwestycji projektu budżetu Gminy Mosina 
na rok 2005, na zakup krzesełek na stadion sportowy pozostawić kwotę 10.000,00 zł. 

10. Komisja wnosi o wykreślenie w pozycji 26 w dziale dotacje na zadania inwestycyjne 
wykazu inwestycji projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, kwoty w wysokości 
50.000,00 zł. 

11. Komisja wnosi o wykreślenie w pozycji 27 w dziale dotacje na zadania inwestycyjne 
wykazu inwestycji projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, kwoty w wysokości 
25.000,00 zł. 

12. Komisja wnioskuje, aby dodatkowe środki budżetowe skierować na zadania ograniczające 
wydatki, poprawiające bezpieczeństwo, związane z przygotowaniem dokumentacji  
na pozyskiwanie środków pozabudżetowych. 

13. Komisja wnioskuje o wpisanie do wykazu inwestycji projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005 zadania: projekt i realizacja chodnika Sasinowo - Rogalinek oraz chodnika 
Czapury – Babki. 
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14. Komisja wnioskuje o wpisanie do wykazu inwestycji projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005 zadania: projekt i realizacja chodnika Krosno – Drużyna oraz dokończenie 
chodnika w Nowinkach. 

 
d) opinie klubów radnych, 

Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” Tomasz 
Żak odczytał opinię Klubu Radnych „Koalicja Samorządowa Gminy Mosina” w sprawie 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska 
Naszym Dobrem” Maria Krause poinformowała, że Klub Radnych „Porozumienie 
Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem” w niepełnym składzie wnikliwie 
analizował projekt budżetu Gminy Mosina na 2005 rok. Jest to budżet, w którym należy 
uwzględnić spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, a tym samym mniejsze fundusze można 
przeznaczyć na inwestycje. Większość środków pochłaniają wydatki bieżące. W środkach 
przeznaczonych na inwestycje należy skupić się na zadaniach już rozpoczętych, jak również 
na inwestycjach poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, posiadających opracowaną 
dokumentację i wynikających z inicjatyw społecznych. Wyżej wymieniony klub radnych 
uważa również, że inwestycja o wartości 50.000,00 zł polegająca na dotacji dla Zakładu 
Usług Komunalnych w celu zakupu malowarki jest nieekonomiczna. W związku z tym 
proponuje on przeznaczyć te środki finansowe na inne zadania inwestycyjne. Klub Radnych 
„Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem” opiniuje 
pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005 z wyżej wymienionymi uwagami, 
rozumiejąc trudną sytuację finansową Gminy Mosina związaną ze spłatą wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań finansowych. 
Przewodniczący Klubu Radnych „SLD-UP-SD” Antoni Karliński odczytał opinię Klubu 
Radnych „SLD-UP-SD” w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, która 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens powiadomił, że Klub 
Radnych „Praworządna Gmina” nie może wyrazić swojej opinii na temat projektu budżetu 
Gminy Mosina na 2005 rok, gdyż musi on wiedzieć, w jakim kształcie zostanie uchwalony 
ten budżet. Wyraził przy tym przekonanie, że w przypadku, gdyby budżet Gminy Mosina  
na rok 2005 miał zostać przyjęty w dotychczasowej formie, to na pewno wyżej wymieniony 
klub radnych będzie mu przeciwny. W związku z tym Klub Radnych „Praworządna Gmina” 
wyrazi swoją opinię w tej sprawie, dopiero po przegłosowaniu wniosków do budżetu.  
Zwrócił się też z prośbą o zarządzenie przerwy po przegłosowaniu wszystkich wniosków  
do projektu budżetu Gminy Mosina na 2005 rok, aby wyżej wymieniony klub radnych mógł 
wypracować swoją opinię na temat tego budżetu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że Klub Radnych 
„Praworządna Gmina” w dalszym ciągu nie rozumie dzisiejszej procedury. Zwrócił przy tym 
uwagę, że wszystkim radnym, także członkom wyżej wymienionego klubu radnych, został 
przedstawiony projekt budżetu Gminy Mosina na 2005 rok, przygotowany przez Burmistrz 
Zofię Springer i na dzień dzisiejszy komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie i poszczególne 
jej kluby radnych wypowiadają się na temat tego właśnie projektu. Natomiast możliwość 
przegłosowania wniosków, które ewentualnie zgłosi Klub Radnych „Praworządna Gmina”, 
będzie w podpunkcie g) punktu 10 porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie.  
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens poinformował,  
że projekt budżetu Gminy Mosina na 2005 rok nie był konsultowany z Klubem Radnych 
„Praworządna Gmina”, w związku z czym nie miał on żadnego wpływu na jego kształt. 
Powiadomił też, że wnioski do projektu tego budżetu, które złożone zostały przez różne 
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komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie, są wnioskami wyżej wymienionego klubu radnych. 
Wyraził przy tym nadzieję, że wnioski te zostaną uwzględnione. W związku z tym 
poinformował, że Klub Radnych „Praworządna Gmina” jest przeciwny projektowi budżetu 
Gminy Mosina na 2005 rok. 
 

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005, przygotowany przez 
Burmistrz Zofię Springer, w dniu 15 listopada br. został przekazany Radzie Miejskiej  
w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała i omówiła Uchwałę Nr 12 /SO-17/Pz 
Składu Orzekającego Nr 17 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 
2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Mosina na 2005 rok, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

f) stanowisko Burmistrza, 
Burmistrz Zofia Springer zrezygnowała z możliwości zabrania głosu w tym 

momencie. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zarządził przerwę w obradach dla uporządkowania 
zgłoszonych wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, ponieważ część  
z nich została podjęta przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym, w związku  
z czym zostały mu one przekazane dopiero krótko przed rozpoczęciem XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie.  
 

g) wnioski komisji, radnych i Burmistrza do budżetu Gminy Mosina 
na rok 2005. 

Po wznowieniu XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada 
Miejska w Mosinie ma obecnie obowiązek, aby proponując jakiekolwiek dodatkowe wydatki, 
wskazać źródło ich finansowania. Stwierdził przy tym, że część ze zgłoszonych wniosków  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 została sformułowana zgodnie z tym 
wymogiem, a część z nich nie wskazuje źródła finansowania. W związku z tym Rada Miejska 
w Mosinie będzie kolejno głosowała wnioski podjęte przez Komisję Budżetu i Finansów 
dotyczące wykreślania poszczególnych tematów inwestycyjnych lub zmniejszania kwot 
przeznaczonych na ich realizację w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2005,  
żeby ewentualnie później przegłosować wnioski wprowadzające zadania dodatkowe,  
gdyż wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie w swoich wnioskach tego 
nie wskazała. Tymczasem zapis ustawowy jest wyraźny: chcąc wprowadzić dodatkowe 
wydatki należy wskazać formę ich finansowania. Zwrócił też uwagę, że są jeszcze dwa 
dodatkowe wnioski zgłoszone przez radnych. Pierwszy z nich dotyczy zwiększenia dochodów 
o 25.000,00 zł w dziale 926, związanym z pracą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,  
a następnie przeznaczenia tej kwoty w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 6050  
na wprowadzony dodatkowy piąty punkt – budowa boisk szkolnych. Przypomniał przy tym, 
że zostało przygotowanych przez sołectwa kilkanaście wniosków w tej sprawie, które między 
innymi mają wejść do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym 
wyraził przekonanie, że warto byłoby, aby temat ten znalazł się w budżecie Gminy Mosina  
na rok 2005. Natomiast drugi wniosek, który niejako jest wspólny z wnioskiem Komisji 
Budżetu i Finansów, dotyczy wykreślenia kwoty 50.000,00 zł z działu 900 rozdziału 90017 
paragrafu 6210 i przesunięcia tej kwoty do działu 600 rozdziału 60016 paragrafu 6050  
oraz dopisania do punktu 10 wykazu inwestycyjnego współpracy z innymi zarządami 
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drogowymi, ponieważ większość tematów zawartych we wnioskach Komisji Budżetu  
i Finansów będzie z tego finansowana. Mowa jest w nich bowiem o drogach powiatowych  
lub wojewódzkich, w związku z czym istnieje potrzeba współpracy z tymi zarządami,  
aby proponowane inwestycje mogły być realizowane.  
Radny Jacek Bąkowski oświadczył, że dziwi go fakt, z jaką łatwością odstępuje się  
od ważkich inwestycji przechodząc do innych. Jednocześnie bulwersuje go fakt, że nie 
umieszcza się w planach inwestycyjnych na rok 2005 utwardzenia ul. Targowej w Mosinie 
oraz to, iż odstąpiono od planów wykonania chodników na ul. Marcinkowskiego  
i ul. Sowińskiego w Mosinie. Zwrócił przy tym uwagę, że ważność pozwoleń na budowę tych 
chodników upłynęła w grudniu br. Stwierdził też, że dochodzi do tego zagadkowy aspekt 
całej sprawy: gospodarności, a raczej jej braku. Zapewnił przy tym, że nie chce on 
„wałkować” sytuacji ul. Targowej w Mosinie, gdyż została ona już niejednokrotnie 
przedstawiona, ale jego zdaniem jest ona „tragiczna”. Powiadomił także, że były projekty 
oszczędnościowe „załatania” wyżej wymienionej ulicy, zgłaszane przez Zastępcę Burmistrza 
Bogdana Robakowskiego, na które on przystawał. Polegały one początkowo na wysypaniu 
tłuczniem, później destruktem, następnie w końcu na założeniu geokraty, nie mówiąc już  
o asfaltowaniu, ale spełzły one na niczym. Stwierdził przy tym, że w dniu dzisiejszym ma on 
głosować za budżetem, w którym nawet nie wspomina się o tej ważnej ulicy. Waga jej polega 
bowiem na tym, że jest to jedna z najstarszych i najdłuższych ulic miasta. Wyjątkowość 
konieczności utwardzenia ul. Targowej w Mosinie polega między innymi na tym,  
że „obsługuje” ona „potężne” osiedle znajdujące się za „BARWĄ”. Sytuacja tej ulicy wiosną, 
latem i jesienią, którą generuje brak jej utwardzenia, jest fatalna. Unoszą się bowiem nad nią 
tumany piasku, które to zjawisko wywołują licznie przemieszczające się samochody. Zwrócił 
również uwagę, że sytuacja taka wcześniej nie miała miejsca. Obecnie jednak liczba 
samochodów prywatnych, a zwłaszcza samochodów dojeżdżających do powstałej stosunkowo 
niedawno piekarni, która znajduje się na końcu ul. Targowej, jest nieporównywalnie większa 
niż kiedyś, a przepustowość jest „niesamowita”. Poinformował przy tym, że samochody nie 
jeżdżą ul. Topolową, równoległą do wyżej wymienionej ulicy, która jest wyasfaltowana, 
ponieważ znajdują się tam progi zwalniające. Poza tym, zgłaszał on niejednokrotnie policji  
i Straży Miejskiej w Mosinie, ale zostało to niezauważone, aby zbadać prędkość 
poruszających się tą ulicą pojazdów, przekraczanie jej i łamanie prawa w tym zakresie. 
Zwrócił też uwagę, że samochody jeżdżą obecnie po pięknie wykonanych chodnikach  
i ścieżce rowerowej przy ul. Targowej w Mosinie. Stwierdził przy tym, że są to „sceny 
grozy”. Oświadczył także, że w związku z tym, iż Burmistrz Zofia Springer podjęła kwestię, 
że sprawy bezpieczeństwa będą mogły zmienić obecną „wizję” budżetową, to chce on 
„wstrzelić się” w ten temat. Stwierdził przy tym, że powstaje bardzo duże zagrożenie, jeżeli 
dziecko wyjdzie nagle z posesji, a w tym czasie „wali” samochód po chodniku. Jest to 
możliwe, ponieważ chodnik ten, jak sądzi on i radny Jacek Rogalka, jest za szeroki. Poza tym 
pora zimowa powoduje, że na ul. Targowej powstają wyrwy i dziury.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą do radnych o skracanie swoich 
wypowiedzi do konkretnych wniosków, gdyż wszystkim im znana jest ta sytuacja. Stwierdził 
przy tym, że każdy radny zgłosił kilka, czy kilkanaście wniosków do budżetu Gminy Mosina 
na rok 2005 i większość z nich nie została uwzględniona. Jeżeliby więc wszyscy oni w ten 
sposób, co radny Jacek Bąkowski, uzasadniali potrzebę wprowadzenia swojego wniosku  
do przyszłorocznego budżetu mosińskiej gminy, to Rada Miejska w Mosinie będzie bardzo 
długo nad nim debatować. Zwrócił też uwagę, że jeżeli któryś radny uważa, iż jego wniosek 
jest ważniejszy niż inne, to może zaproponować, co należy wykreślić z projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005, aby wprowadzić do niego preferowaną inwestycję, czy wydatek 
innego rodzaju.  
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Radny Jacek Bąkowski powiadomił, że w dniu 23 sierpnia br. złożył on wniosek-monit,  
aby nie przeoczono realizacji ul. Marcinkowskiego i ul. Sowińskiego w Mosinie,  
gdyż pozwolenia na ich budowę wygasają  w grudniu 2004 r. W odpowiedzi otrzymał on 
zapewnienie, że wyżej wymienione ulice zostaną ujęte w projekcie budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005. Zapewnił przy tym, że przyglądał się temu projektowi ze wszystkich stron i tych 
ulic w nim nie znalazł. Oświadczył też, że o stanie wyżej wymienionych ulic nie będzie 
mówił, gdyż szkoda na to czasu Rady Miejskiej w Mosinie. Stwierdził przy tym, że „walczy” 
o interes kilkuset lub nawet 1000 mieszkańców. Wprawdzie tak się akurat składa, że on tam 
mieszka. Zapewnił przy tym, iż nie realizuje tutaj żadnych swoich politycznych interesów, 
gdyż interesuje go tylko i wyłącznie bezpieczeństwo, a że z tymi problemami najczęściej  
do niego mieszkańcy przychodzą, dlatego być może zbyt emocjonalnie do tego podchodzi. 
Radny Marian Sobecki zaproponował, aby pozostawić tę pozycję 25 wykazu inwestycji 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i nie ruszać kwoty 25.000,00 zł, która miała 
zostać zdjęta z kwoty 50.000,00 zł przeznaczonej na zakup krzesełek na stadion sportowy. 
Stwierdził przy tym, że jest to inwestycja, która musi zostać zrealizowana.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy władze Gminy Mosina mają obowiązek, 
czy powinny składać zapotrzebowanie, czy to do budżetu Województwa Wielkopolskiego,  
czy Powiatu Poznańskiego względem wspólnego realizowania rozwiązań komunikacyjnych 
na drogach wojewódzkich i powiatowych. Zwrócił przy tym uwagę, że w projekcie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005 na współpracę z innymi zarządami dróg przeznaczona jest kwota 
3.000,00 zł, podczas gdy w roku 2004 na ten cel przewidziano kwotę 165.000,00 zł. 
Poinformował też, że złożył on wniosek do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 
będący rozwiązaniem komunikacyjnym, polegającym na przebiciu drogi ze „Szpitala  
w Puszczykowie” i drogi nr 431 w kierunku na Śrem przez wschodnią część Mosiny. 
Stwierdził przy tym, że poprawiłoby to przede wszystkim dostępność do tego szpitala,  
a generalnie stanowiłoby pewną obwodnicę dla ruchu na kierunku Śrem – Kórnik. 
Oświadczył także, że wiadomo mu, iż jest to zadanie bardzo kapitałochłonne, gdyż jest ono 
związane z budową mostu i całego ciągu komunikacyjnego. Zwrócił się również  
o wyjaśnienie, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy Wojewoda Wielkopolski otrzymał 
propozycję podjęcia takiego działania, czy odpowiedział na to konkretnie, czy takie 
zapotrzebowanie na środki finansowe z Województwa Wielkopolskiego i Powiatu 
Poznańskiego zostało złożone. Wyraził przy tym przekonanie, że należało o to „walczyć”, 
gdyż on podawał przynajmniej podział środków finansowych na inwestycje drogowe  
w roku 2003 w samym Powiecie Poznańskim. Gmina Mosina otrzymała bowiem wówczas 
zaledwie 9% środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe na terenie całego 
powiatu, będąc jedną z największych gmin Powiatu Poznańskiego.  
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska powiadomiła, że Komisja Budżetu i Finansów 
przegłosowała swoje wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 obradując  
w niepełnym składzie. W związku z tym zwróciła się z prośbą do wszystkich radnych,  
aby przy dyskusji i głosowaniu wniosków przedstawionych przez Komisję Budżetu  
i Finansów, bardzo wnikliwie i skrupulatnie się nad nimi zastanowili.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens przypomniał, że Komisja 
Budżetu i Finansów w grudniu br. odbyła 4 posiedzenia. Stwierdził przy tym, że trudno mu 
wszystkich członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie „na siłę 
zmuszać i przytrzymywać”. Zwrócił przy tym uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów miała 
jednak cały czas quorum. Stwierdził też, że przewodniczący obrad Przemysław Pniewski 
powinien na to zareagować, gdyż jeżeli jest quorum, a większość członków komisji  
opowiada się za danym wnioskiem, to on nie może uznać, iż to nie jest wniosek komisji. 
Poinformował także, że tłumaczył to radnej Krystynie Sakwie-Jakubowskiej już chyba trzy 
razy, a mimo to cały czas porusza ona ten temat. Zwrócił przy tym uwagę, że on nie ustalał 
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składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i nie czuje się odpowiedzialny za tych 
członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, którzy opuścili 
posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przed jego zakończeniem. Stwierdził również, że nie 
mógł on ich zatrzymać. Komisja Budżetu i Finansów pracowała dużo i ciężko,  
gdyż członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie chcieli 
wnikliwie „wchodzić” w każdy problem, wręcz nawet zarzucając mu ograniczanie im 
swobody wypowiedzi. On natomiast tylko namawiał ich do składania wniosków i poddawania 
ich pod głosowanie. Oświadczył przy tym, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów czuje się on odpowiedzialny, w związku z czym jest mu przykro, iż w taki sposób 
ocenia go radna Krystynę Sakwę-Jakubowską. Jeżeli bowiem jest quorum na posiedzeniu 
danej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, to jest chyba jednoznaczne, że podejmuje ona 
takie, a nie inne wnioski.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że on tak bardzo nie  
emocjonowałby się tym. Zwrócił się też o spokojne wyrażanie wszystkich opinii, gdyż radny 
Marek Klemens sam określił wcześniej, że wnioski podjęte przez Komisję Budżetu  
i Finansów są wnioskami Klubu Radnych „Praworządna Gmina”. W związku z tym poprosił, 
aby w swoich wypowiedziach być bardzo skrupulatnym i dokładnym. Natomiast demokracja 
polega na tym, że przegłosowany zostaje wniosek, który uzyska 50% plus jeden głos. Tak 
więc każdy wniosek, który uzyskał w Komisji Budżetu i Finansów 4 głosy, jest uznawany  
za wniosek tej komisji. Może być jednak taka sytuacja i tak on rozumie wypowiedź radnej 
Krystyny Sakwy-Jakubowskiej, że wyraża ona zdanie odrębne. Stwierdził przy tym, że ma 
ona prawo wygłosić zdanie, iż nie zgadza się ze wszystkimi wnioskami Komisji Budżetu  
i Finansów, tym bardziej, że wśród nich są na pewno takie, które bardzo żywotnie interesują 
jej bezpośrednich wyborców – mieszkańców zamieszkiwanej przez nią wsi. Tak więc nie ma 
w tym przypadku sytuacji, która wynikałaby z nieprzestrzegania prawa. Zwrócił się także  
z prośbą o pozwolenie wszystkim radnym, w tym również członkom Komisji Budżetu  
i Finansów, żeby mimo przyjętych przez wyżej wymienioną komisję stałą Rady Miejskiej  
w Mosinie wniosków, mogli zachować swoje własne zdanie w sprawach, które dotyczą 
bezpośrednio ich wyborców. 
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj powiadomiła, że w zakresie dróg, 
których sprawę poruszył radny Jacek Rogalka, władze Gminy Mosina z Burmistrz Zofią 
Springer na czele są w kontakcie i przekazywane są obu zarządom dróg nieustanne 
wystąpienia w sprawie wprowadzania do realizacji całego katalogu tych inwestycji, o których 
mówi Rada Miejska w Mosinie, czyli chodnikach przy drogach powiatowych  
i wojewódzkich. Poinformowała przy tym, że zasada jest taka, iż ich realizacja może nastąpić 
dopiero wtedy, kiedy Gmina Mosina wykazuje się odpowiednim zaangażowaniem, które  
na ogół streszcza się przede wszystkim do tego, że mosińska gmina opracowuje dla takiego 
zadania dokumentację z pełnym pozwoleniem na budowę, po drodze pokonując „barierę” 
związaną z regulacją spraw formalno-prawnych. Wówczas kiedy budżet powiatowy,  
czy wojewódzki bilansują się, to takie chodniki są realizowane tak, jak miało to miejsce  
w ostatnich latach. Natomiast co do budowy tego „obejścia” następnego przez Mosinę,  
to wystąpienie w tej sprawie Gminy Mosina miało miejsce. W odpowiedzi jednak udzielono 
informacji, że najwcześniej mogą przyjąć tę inwestycję do ich realizacyjnego projektu 
dopiero między 2007 a 2012 rokiem. Poza tym, z takich rozmów i kontaktów, jakie ma Urząd 
Miejski w Mosinie wynika, że powinno to zostać poprzedzone inicjatywą Gminy Mosina 
polegającą na przygotowaniu przez nią koncepcji programowej dla tego zadania, a nawet 
pokuszeniu się o jakieś wstępne projekty poprzedzone szczegółowymi analizami związanymi 
z badaniem ruchu na tych odcinkach, co musiałoby też być powiązane z porozumieniem 
międzygminnym z Miastem Puszczykowo. Stwierdziła też, że ta inwestycja jest jak 
najbardziej do realizowania. Zwróciła przy tym uwagę, że w projekcie budżetu Gminy 
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Mosina, nie uchwalonego na rok 2004, ale w projekcie do zgłaszanych zadań, znajduje się 
cały katalog inwestycji niezbędnych, zbilansowanych nawet od 9.500.000,00 zł, których 
Burmistrz Zofia Springer powinna się podjąć, jednak potrzeby a możliwości budżetu są 
zdecydowanie określone finansami. Jest to cały katalog niezbędnych, natychmiastowych 
potrzeb dla realizacji zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, które w znakomity sposób 
poprawiłyby funkcjonowanie Gminy Mosina i „kłopot” związany z poruszaniem się po nich 
przez wszystkich mieszkańców, a dotyczy to również ul. Targowej w Mosinie. Powiadomiła 
także, że aby wyżej wymieniona ulica mogła zostać utwardzona, nie wystarczy tylko 
położenie tam podbudowy i masy asfaltowej. Dla osiedla, na terenie którego znajduje się  
ul. Targowa, musi bowiem zafunkcjonować system kanalizacji deszczowej, który trzeba 
wybudować nie tylko w wyżej wymienionej ulicy, ale również w ul. Sowińskiego razem  
z separatorami.  
Radny Jacek Bąkowski zwrócił uwagę, że te inwestycje, o których mówiła Kierownik 
Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj, zniknęły z planu inwestycyjnego. Ważność 
straciły przy projekty związane z tymi inwestycjami. Oświadczył przy tym, że jest tym 
zbulwersowany.  
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj stwierdziła, że prawdą jest,  
iż w poprzedniej kadencji samorządu były opracowywane, w ramach też „kampanii 
wyborczej”, projekty na budowę chodników w ul. Marcinkowskiego i ul. Sowińskiego,  
ale z powodów finansowych one nie „zmaterializowały się”, jak i wiele innych zadań,  
o których obecnie mówi, spisanych w kwocie 9.500.000,00 zł. Gmina Mosina ma ograniczone 
możliwości, w związku z czym trzeba wybierać to, co jest dla „życia miasta” najpilniejsze. 
Zwróciła też uwagę, że o tym Rada Miejska w Mosinie, uchwalając budżet Gminy Mosina  
na rok 2004, zadecydowała. 
Radny Jacek Rogalka oświadczył, że nie rozumie takiego postępowania. Zauważył przy tym, 
że Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj mówiła o katalogu potrzeb  
na terenie Gminy Mosina, natomiast wiele wniosków dotyczy generalnie rozwiązań 
komunikacyjnych na drogach powiatowych i wojewódzkich. W związku z tym zwrócił się  
o wyjaśnienie, w jaki sposób Gminie Mosina mają zostać przekazane przez Województwo 
Wielkopolskie lub Powiat Poznański środki finansowe na inwestycje drogowe w połowie  
lub końcu roku, skoro te jednostki samorządu terytorialnego ustalają swoje budżety  
w tym samym terminie, co mosińska gmina, a nie zostały im zgłoszone konkretne potrzeby  
ze strony Gminy Mosina.  
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj poinformowała, że wszystkie 
potrzeby, jakie są w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych, wynikające poprzednio  
z ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” są zgłoszone  
w sposób formalny i pisemny, zarówno do Zarządu Dróg Powiatowych, jak i do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Zapewniła przy tym, że te zadania są nieustannie przez Urząd Miejski  
w Mosinie nawet monitowane, nie tylko z powodu wniosków radnych, ale i statutowej 
działalności swojej oraz Burmistrz Zofii Springer. 
Radny Jacek Bąkowski stwierdził, że jeżeli inwestycje, o których mówi, nie są związane  
z bezpieczeństwem, to się bardzo dziwi. Uważa on bowiem, że jest wręcz przeciwnie. 
Powiadomił też, że ludzie, którzy połamali sobie nogi na tych ulicach, nie zgłaszają się  
do Urzędu Miejskiego w Mosinie, co wynika często z niskiej świadomości społecznej.  
W związku z tym stwierdził, że obecnie trzeba będzie zacząć ich uświadamiać, co spowoduje 
straty, ale nie może tak być dłużej. Poinformował przy tym, że w czasie obecnej kadencji 
samorządu „HYDROBUDOWA” zniszczyła chodnik na ul. Sowińskiego w Mosinie i ktoś to 
odbierał. Stwierdził także, że nie może być takiej sytuacji, iż chodnik ten będzie 
zdewastowany przez następne kilkadziesiąt lat. Oświadczył przy tym, że on własnymi 
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rękoma, własnym kosztem, za pomocą własnych pomysłów naprawia „swój” odcinek tego 
chodnika, gdyż nie chce, aby ktoś się na nim wywrócił.  
Radny Jerzy Falbierski powiadomił, że chciałby, kierując się sytuacją finansową budżetu 
Gminy Mosina, a szczególnie zgłoszonymi propozycjami jego zmiany, zaproponować,  
aby radni dali osobiście przykład obniżając przynajmniej o 40% podstawowe diety i wrócili 
do diet z początku obecnej kadencji samorządu. W ten sposób daliby oni przykład, że to jest 
także źródło finansowania różnego rodzaju pomysłów, czy potrzeb.  
Radny Jacek Bąkowski stwierdził, że nie ma żadnej gwarancji, iż środki finansowe w ten 
sposób zaoszczędzone, zostaną przekazane na cele, na które Rada Miejska w Mosinie 
chciałaby je przeznaczyć. W związku z tym zgłosił wniosek przeciwny. Zwrócił przy tym 
uwagę, że Rada Miejska w Mosinie nawet prawnie nie może ustanowić takiej gwarancji,  
aby te kwoty „poszły” w takim, a nie innym kierunku. Stwierdził też, że jeżeli on może 
otrzymywać dietę w dotychczasowej wysokości i za to kupić „kawałek” kostki przed swoim 
domem, to on woli to zrobić niż środki finansowe przekazać do jakiegoś „nieokreślonego 
worka” pod tytułem budżet i one „polecą” wówczas w zupełnie inną stronę, np. na krzesełka 
na stadion miejski. Jego bowiem zdaniem chodnik jest ważniejszy od krzesełek. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że przyjmuje wniosek radnego 
Jerzego Falbierskiego. Zwrócił przy tym uwagę, że ewentualne wprowadzenie go w życie 
wymaga oddzielnego trybu, ponieważ diety radnych przyjęte zostały stosowną uchwałą. 
Stwierdził też, że jeżeli radny Jerzy Falbierski zechce zgłosić swój wniosek na piśmie,  
to postara się, aby projekt takiej uchwały został przygotowany, prawnie zaopiniowany  
i ewentualnie przedstawiony Radzie Miejskiej w Mosinie do przyjęcia przy okazji jednej  
z kolejnych sesji.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski zaproponował, aby rozpocząć głosowania zgłoszonych wniosków  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 od wniosków „pełnych”, które wskazują 
dochody i wydatki jako kompleks.  
Radny Marek Klemens zaproponował, aby najpierw przegłosować wnioski wykreślające 
pewne pozycje z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005. Dopiero bowiem wówczas, 
jeśli zostaną one przyjęte, okaże się, czy Rada Miejska w Mosinie będzie mogła dysponować 
jakimiś środkami finansowymi. Natomiast, jeżeli te wnioski nie są przegłosowane, to nie 
wiadomo, czy będzie ona miała te pieniądze, czy nie i jest to nielogiczne. Jeśli wnioski 
wykreślające pewne pozycje z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 zostaną przyjęte  
i będzie wiadomo, jakimi kwotami Rada Miejska w Mosinie dysponuje, to wówczas bardzo 
chętnie jako klub radnych, czy Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, czy jako radny 
będzie mógł wskazywać te środki finansowe, które ewentualnie będą do dyspozycji.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że zadaniem komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie, wszystkich wnioskodawców, było wskazanie w swoich wnioskach  
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, najpierw dochodów, a później wydatków. 
Stwierdził też, że Komisja Budżetu i Finansów tego do końca nie zrobiła. W związku  
z tym on proponuje, aby Rada Miejska w Mosinie po kolei głosowała wnioski, które zostały 
przyjęte. Jego propozycja polega na tym, aby w pierwszej kolejności przegłosować  
te wnioski, które są złożone zgodnie z przyjętym prawem, a następnie ze spokojem 
przegłosować wnioski wykreślające pewne pozycje, czy kwoty z projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, policzyć środki finansowe w ten sposób uzyskane oraz rozpatrzyć 
wnioski wskazujące, gdzie je skierować. Wyraził przy tym przekonanie, że jest to najlepsze 
na dzień dzisiejszy i logiczne rozwiązanie. Wśród wniosków zgłoszonych przez Komisję 
Budżetu i Finansów są wprawdzie dwa takie wnioski dotyczące wpisania do wykazu 
inwestycji konkretnych projektów drogowych, ale jego zdaniem można je rozpatrzyć,  
jak Rada Miejska w Mosinie przegłosuje wnioski pozyskujące środki finansowe.  
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Radny Marek Klemens stwierdził, że on zgłasza odrębny wniosek i prosi o jego 
przegłosowanie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do radnego Marka Klemensa  
z prośbą, aby był to bardzo konkretny wniosek, określający czego on dotyczy, jakie wnioski 
głosować w pierwszej kolejności, żeby pozostali radni mogli się w tej sprawie wypowiedzieć, 
gdyż przestaje on to rozumieć, a panować nad sytuacją – zupełnie. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że mówił wyraźnie i myślał, iż został dobrze zrozumiany. 
Prosi on bowiem o przegłosowanie w pierwszej kolejności wszystkich wniosków 
wykreślających pozycje z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 lub zmniejszają 
przeznaczone na nie kwoty, aby Rada Miejska w Mosinie wiedziała, jakimi środkami 
finansowymi dysponuje. Istnieją bowiem różne rozwiązania i może się okazać, że Rada 
Miejska nie dysponuje żadną kwotą, w związku z czym dalsze wnioski byłyby bezzasadne. 
Natomiast, jeżeli będzie ona dysponować jakąś kwotą środków finansowych, to wtedy będzie 
ona mogła się ewentualnie zastanowić, na co je przeznaczyć.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zauważył, że jak rozumie radnego Marka 
Klemensa, wnioski prawidłowo złożone do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 
należy „odłożyć na bok”. Zwrócił się przy tym do radnych z pytaniem, czy są za tym,  
aby w pierwszej kolejności Rada Miejska w Mosinie przegłosowała wnioski do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2005 podjęte przez Komisję Budżetu i Finansów.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że nie o to chodzi we wniosku radnego Marka 
Klemensa. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o złożenie tego wniosku na piśmie, 
aby Rada Miejska w Mosinie wiedziała, o czym rozmawia. 
Radny Marek Klemens zwrócił się prowadzącego obrady Przemysława Pniewskiego z prośbą, 
aby zarządził 5-minutową przerwę w obradach dla przygotowania wniosku, który miałby 
zostać poddany Radzie Miejskiej w Mosinie pod głosowanie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zarządził przerwę w XXXV sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
Po wznowieniu XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski odczytał wniosek radnego Marka Klemensa, który stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. Następnie poddał po głosowanie wyżej wymieniony wniosek. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie odrzuciła wniosek radnego Marka Klemensa, gdyż opowiedziało się 
za nim 10 radnych.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, w jaki sposób w tej sytuacji Rada Miejska  
w Mosinie ma uporządkować sprawę w inwestycjach. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że obecnie Rada Miejska  
w Mosinie najpierw będzie głosowała wnioski Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa oraz dwa inne wnioski, które wskazują źródło pokrycia poszczególnych 
wydatków. Natomiast następnie może ona głosować kolejno pozostałe wnioski. Stwierdził 
przy tym, że to w niczym niczego nie umniejsza. Oświadczył też, że nie rozumie, o co w tym 
wszystkim chodzi, poza tym, iż ktoś się uparł w sprawie swoich nieprawidłowo zgłoszonych 
wniosków. Trzeba bowiem stwierdzić, że Komisja Budżetu i Finansów wykonała swoją pracę 
niezgodnie z odpowiednią ustawą. Zapis jej art. bodajże 52 jest bowiem wyraźny: jeżeli się 
wskazuje dodatkowe wydatki, to trzeba wskazać dodatkowe dochody. Poinformował  
przy tym, że przyjął to do realizacji z szacunku dla pracy wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie. Stwierdził także, że Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła 
swoją pracę od wykazu inwestycji na rok 2005 i zgłosiła konkretne propozycje, w związku  
z czym zostaną one kolejno przegłosowane. Wezwał przy tym, aby nie stwarzać precedensu,  
żeby prawidłowo zgłoszone wnioski były głosowane na samym końcu, dając pierwszeństwo 
wnioskom, które zostały zgłoszone w sposób nie do końca zgodny z prawem.  
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Radny Stanisław Barć zwrócił się o dokończenie głosowania nad wnioskiem radnego Marka 
Klemensa, ponieważ jeśli ktoś wstrzyma się od głosu, to zostanie ono rozstrzygnięte. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że „za” wnioskiem radnego Marka 
Klemensa zagłosowało 10 radnych. W związku z tym poddając pod głosowanie wyżej 
wymieniony wniosek, przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do radnych  
o wskazanie, kto z nich jest „przeciw” temu wnioskowi. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania Rada Miejska we Mosinie nie przyjęła wniosku radnego Marka Klemensa,  
gdyż 10 radnych zagłosowało „przeciw”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że Rada Miejska w tym 
momencie zupełnie niepotrzebnie traci czas, gdyż wnioski prawidłowo zgłoszone nie 
wykluczają wniosków, które zgłosiła Komisja Budżetu i Finansów.  
Następnie poddał pod głosowanie wniosek Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, 
aby w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2005 w dziale 754 rozdział 75416 podnieść 
dochody pochodzące z mandatów o 10.000,00 zł. Zapewnił przy tym, że jest to ustalone  
ze służbami, które miałyby realizować ten wniosek. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła wniosek w powyższej sprawie 15 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 
2 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. Przewodniczący obrad Przemysław 
Pniewski poddał też pod głosowanie wniosek Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa, aby wyżej wymienioną kwotę przeznaczyć w dziale 754 rozdział 75404 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, na współpracę z policją. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła wniosek w powyższej sprawie 15 głosami „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że został złożony wniosek, 
aby zwiększyć dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie o 25.000,00 zł  
w dziale 926 rozdział 92605 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005. Zapewnił przy 
tym, że istnieje możliwość realizacji tego wniosku, gdyż konsultował to z Kierownikiem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemarem Demuthem, także nie ma zagrożenia,  
iż to nie zostanie wykonane.  
Radna Maria Krause zwróciła się o wyjaśnienie, z czego miałyby zostać podniesione dochody 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że wniosek ten zakłada 
podniesienie o 25.000,00 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Powiadomił przy tym,  
że są to środki finansowe, które zarabia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie głównie  
na wynajmie hali sportowej. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów rozpatrywała sprawę Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. Powiadomił 
też, że z wypowiedzi kierownika wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej Gminy Mosina 
wynika, iż OSiR w Mosinie faktycznie zarabia 75.000,00 zł, ale tę kwotę w całości wpłaca  
do budżetu Gminy Mosina i już nią dalej nie dysponuje.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jakoś w dniu dzisiejszym nie może 
znaleźć wspólnego języka z radnym Markiem Klemensem. Oświadczył przy tym, że nie 
rozumie o czym mówi wyżej wymieniony radny. Obecnie jest bowiem cały czas mowa  
o budżecie Gminy Mosina na rok 2005, przy czym środki finansowe do niego wpływają  
i mogą być z niego rozdysponowane. Powiadomił też, że nie są to pieniądze, które  
znajdują się na subkoncie, czy na specjalnym koncie OSiR-u, tylko na koncie Gminy Mosina.  
Radny Marek Klemens stwierdził, że albo przedstawi tę sprawę na piśmie albo poprosi 
Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemara Demutha, aby jeszcze raz 
wyjaśnił tę kwestię, gdyż on na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów „wyraźnie” mówił, 
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jak „wyglądają” zarabiane przez OSiR środki finansowe i skąd musi mieć pieniądze  
na krzesełka oraz na co są one koniecznie potrzebne.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mosinie w ramach swojej działalności przynosi również dochody do budżetu Gminy 
Mosina. Zwrócił się przy tym do radnego Marka Klemensa, aby dokładnie powiedział,  
o co mu w tym momencie chodzi, aby wyjaśnić, co należy wyjaśnić. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że poprosi o to Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że radny Marek Klemens może 
jego poprosić o udzielenie głosu Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że o to cały czas prosi. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że radny Marek Klemens 
pierwszy raz o to poprosił.  
Radny Marek Klemens stwierdził, że na piśmie o to prosi. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, że nie trzeba zwracać się w tej sprawie 
na piśmie, tylko trzeba znać pewne normy, gdyż radny Marek Klemens nie jest osobą 
prowadzącą obrady. Zwrócił przy tym uwagę, że w Statucie Gminy Mosina można sprawdzić 
między innymi to, kto udziela głosu. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth powiadomił,  
że przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, w całości związane przede wszystkim  
z wynajmowaniem pomieszczeń wchodzących w skład tej jednostki organizacyjnej Gminy 
Mosina, są przelewane na konto, na którym znajdują się przychody gminne. Tak więc kwota, 
o której była mowa – około 75.000,00 zł netto, ponieważ od wynajmu pomieszczeń naliczany 
jest podatek VAT w wysokości 22%, znajduje się w całości na koncie OSiR-u, który jednak 
nie jest dysponentem tych środków finansowych, tylko Gmina Mosina. Jeżeli chodzi  
o wpływy z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, to one właśnie pochodzą  
z wynajmu pomieszczeń OSiR-u, a więc hali sportowej, przystani żeglarskiej i stadionu 
sportowego przy ul. Konopnickiej w Mosinie. Natomiast pozostałe przychody Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie są związane z organizacją imprez. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005 dochody w dziale „Kultura fizyczna i sport” rozdział „Zadania  
w zakresie kultury fizycznej i sportu” – z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, zostały zaplanowane  
w wysokości 50.000,00 zł. Została jednak złożona propozycja, aby była to kwota  
o 25.000,00 zł większa. 
Radny Stanisław Barć zauważył, że do projektu dochodów budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie zadeklarował kwotę, która została 
zaplanowana jako przychód. Jeśli więc jest propozycja zwiększenia tej kwoty o 25.000,00 zł, 
to przy założeniu, że w roku 2005, podobnie jak w roku 2004, te przychody osiągną poziom 
75.000,00 zł. Stwierdził przy tym, że wzrost o 25.000,00 zł jest wzrostem znacznym.  
W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, na podstawie czego można określić, ewentualnie 
jakie zamierzenia zostały zaplanowane, które spowodują wzrost tych przychodów. Zwiększyć 
bowiem można tę kwotę nawet o 50.000,00 zł, pozostaje jednak pytanie, jakie działania 
spowodują przyrost tej kwoty.  
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth zwrócił uwagę,  
że projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005 został przygotowany wcześniej i została w nim 
zaproponowana kwota 50.000,00 zł jako przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
Natomiast po 12-miesięcznym okresie funkcjonowania OSiR-u okazało się, iż można przyjąć 
założenie, że będzie to kwota w wysokości około 75.000,00 zł, ponieważ obecnie takie 
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przychody Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie osiągnął. Wiadomo wprawdzie, że każdy 
rok jest inny i wysokość przychodów zależy od różnych czynników, ale można założyć,  
iż ta kwota będzie oscylować w granicach 75.000,00 zł netto.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby w dziale 926 rozdział 92605 projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005 zwiększyć dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie  
o kwotę 25.000,00 zł. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła wniosek w powyższej 
sprawie 14 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”. 2 radnych nie wzięło udziału 
w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że został złożony wniosek,  
aby wyżej wymienioną kwotę w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005 przeznaczyć na budowę boisk szkolnych. Zwrócił przy tym 
uwagę, że realizacja tego wniosku zakłada umieszczenie tego zadania także w wykazie 
inwestycji na rok 2005. Przypomniał też, że Rada Miejska w Mosinie podjęła wcześniej 
uchwałę „wywołującą” temat związany ze współpracą z Unią Europejską, w związku z czym 
chodzi o to, aby zabezpieczyć jakąś kwotę w celu umożliwienia rozpoczęcia działań w tej 
sferze.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że należałoby wskazać, gdzie miałyby powstać  
te boiska szkolne.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie może się 
odnieść do uchwały, którą on wcześniej wskazał. Jeżeli ktoś z radnych pamięta, to można 
odtworzyć to z pamięci, a jeśli nie, to z tej uchwały, w której Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła do realizacji zgłoszone przez sołectwa wnioski do współpracy z funduszami 
unijnymi. W niej bowiem są wpisane nazwy miejscowości, które można w nawiasie wpisać. 
Zapewnił przy tym, że chodzi tutaj tylko o to, aby ten program mógł ewentualnie „ruszyć”. 
Nie jest to bowiem kwestia, czy to pierwsze boisko miałoby powstać, z tego co pamięta,  
w Rogalinie, czy w jakiejś innej części Gminy Mosina, tylko, aby generalnie mógł ruszyć cały 
program finansowania boisk szkolnych. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że polemizowałby z tym, gdyż jeżeli mowa jest o boiskach 
szkolnych, to należałoby określić, czy to będzie namiastka na rozpoczęcie jakiegoś zadania, 
czy też realizacja kompleksowa. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przypomniał,  
że Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi. 
Zostało w niej zawarte 12 zadań zgłoszonych przez lokalne społeczności na terenach 
wiejskich. Należą do nich zadania budowy boisk szkolnych, jak i również modernizacji 
obiektów już istniejących – świetlic, zakupu dodatkowego wyposażenia i innych,  
jak np. budowy przeprawy promowej w Czapurach i remont figurki sakralnej w Świątnikach. 
Powiadomił też, że do tej pory program ten jeszcze nie „ruszył”. Jeśli tak się jednak stanie,  
to nie wiadomo, które z tych zgłoszonych zadań uda się Gminie Mosina przygotować 
kompleksowo i które z nich zostanie zatwierdzone przez Komitet Sterujący działający przy 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dlatego obecnie nie 
można wskazać, że przeznacza się środki finansowe na budowę boiska sportowego  
w Rogalinie, czy gdzie indziej, gdyż nie można tego zrobić.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek, aby kwotę 
25.000,00 zł przeznaczyć w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6050 projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, na budowę boisk szkolnych w odniesieniu do Programu Odnowy Wsi. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła wniosek w powyższej sprawie  
19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że następny wniosek jest tożsamy  
z jednym z wniosków Komisji Budżetu i Finansów. Następnie poddał pod głosowanie 
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wniosek, aby z działu 900 rozdział 90017 paragraf 6210 projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005 wykreślić kwotę 50.000,00 zł przeznaczoną na dotację na zadania inwestycyjne. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła wniosek w powyższej sprawie 17 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski powiadomił, że związany z tą propozycją jest wniosek, aby wyżej 
wymienioną kwotę przenieść do działu 600 rozdział 60016 paragraf 6050 projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2005, na współpracę z innymi Zarządami Drogowymi. Zwrócił przy 
tym uwagę, że zdecydowana większość wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005, o których Rada Miejska w Mosinie będzie rozmawiać wkrótce, jest związana  
z tym działaniem. Jeżeli więc „tam” pojawi się kwota 53.000,00 zł, to będzie można od razu 
podjąć poważniejsze zadania. Następnie poddał pod głosowanie wniosek, aby kwotę 
50.000,00 zł przenieść do działu 600 rozdział 60016 paragraf 6050 projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, na współpracę z innymi Zarządami Drogowymi. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła wniosek w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że jeden z wniosków Komisji 
Budżetu i Finansów polegał na tym, aby w roku 2005 Gmina Mosina pokryła koszt jedynie 
projektu przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie. Natomiast, z tego, co on przeczytał, to taki 
właśnie temat został zgłoszony w punkcie 5 wykazu inwestycji na rok 2005. W związku  
z tym nie wiadomo mu, dlaczego Rada Miejska w Mosinie miałaby to jeszcze raz głosować. 
Jego bowiem zdaniem nie ma takiej potrzeby. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens zapewnił, że istnieje taka 
potrzeba. W propozycjach planu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 znalazł się 
bowiem zapis, że ma to być projekt przebudowy i wykonanie ul. Dworcowej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zauważył, że Rada Miejska w Mosinie nie 
mówi o części opisowej, tylko o dokumencie. Zwrócił przy tym uwagę, że w załączniku nr 6 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, będącym wykazem inwestycji na rok 2005, 
jako punkt 5 znajduje się zapis: „Mosina, projekt przebudowy ul. Dworcowej”.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów chciała, aby to jednoznacznie było zrozumiane, iż wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wnioskuje o opłacenie tylko i wyłącznie projektu 
przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie. Nie należy więc wchodzić w realizację dalszych 
„rzeczy”, gdyż Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj informowała,  
że również trzeba regulować opłaty własnościowe za grunty i różne inne rzeczy.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy Rada Miejska  
w Mosinie musi głosować ten wniosek, skoro jest on tożsamy z jednym z tematów wykazu 
inwestycji na rok 2005. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens stwierdził, że skoro jest to 
tożsame, to nie ma takiej potrzeby. Wyraził przy tym wolę, aby w protokole z XXXV sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie zostało zaznaczone, gdyż nieraz „wraca” ona po roku, po dwóch  
i takie dyskusje są bardzo ważne, że Komisja Budżetu i Finansów rezygnuje z tego wniosku, 
ale uważa, iż ma zostać opłacony jedynie projekt przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zauważył, że Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów Marek Klemens może się zwrócić do radnego Marka Klemensa, aby tego 
dopilnował w momencie akceptacji przez niego protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. Wyraził przy tym przekonanie, że skoro radny Marek Klemens został wybrany 
nadzorującym sporządzenie tego protokołu, to wyegzekwowanie tego prawdopodobnie nie 
będzie żadnym problemem. 
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Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że jednym z wniosków Komisji 
Budżetu i Finansów jest, aby zdjąć kwotę 10.000,00 zł z projektu kanalizacji sanitarnej  
dla wsi Krosinko. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy jakieś nakłady zostały już 
poczynione na przygotowanie tego projektu, gdyż w projekcie budżetu Gminy Mosina  
na rok 2004 też znajduje się zadanie – projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosinko. 
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj powiadomiła, że dla wsi Krosno 
projekt budowlany został zakończony z pozwoleniem na budowę, w związku z czym można 
podjąć realizację tego zadania. Poinformowała przy tym, że Burmistrz Zofia Springer podjęła 
starania w tej sprawie, występując do spółki „AQUANET”, przy czym wstępna odpowiedź 
wyżej wymienionej spółki jest taka, iż w pierwszym kwartale 2005 r., kiedy będzie 
modyfikowany jej program inwestycyjny, istnieje szansa, że to zadanie zostanie do niego 
wprowadzone. Natomiast w przypadku projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosinko  
z powodu zmiany wszystkich lokalizacji trzech przepompowni ścieków, które w wyżej 
wymienionej wsi zostały zaprojektowane, niemożliwym było uzyskanie w roku 2004 
pozwolenia na budowę. Powiadomiła też, że projekt ten zostanie zakończony w roku 2005, 
gdyż obecnie znajduje się on już w zupełnie końcowej fazie projektowania. Przerwanie 
opracowania tego projektu naraziłoby Gminę Mosina na straty spowodowane koniecznością 
zapłaty za dotychczas poniesione przez projektantów koszty. Poinformowała także, że kwota 
18.000,00 zł przeznaczona na projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosinko jest kwotą tak 
sygnalną, jak w innych pozycjach inwestycyjnych. 
Radny Marek Klemens zwrócił się o wyjaśnienie, jaki jest konkretny koszt wycofania się  
z projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosinko. 
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj powiadomiła, że zgodnie  
z umową, kiedy Gmina Mosina przerwie i rozwiąże umowę z projektantem, musi mu zapłacić 
za tę część pracy, którą do tego momentu wykonał. Cały projekt jest spłacany sukcesywnie, 
tak jak on jest składany etapami. Składa się on z koncepcji kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Krosinko, z koncepcji kanalizacji deszczowej, z dokumentacji na kanalizację deszczową,  
z sieci grawitacyjnej przepompowni, z przyłączy kanalizacyjnych. Obecnie z tego pozostają 
Gminie Mosina jedynie przepompownie. Tak też sukcesywnie projekt ten był opłacany  
i pozostaje jedynie ta „końcówka”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że jest to sprawa w toku. Następnie 
poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów, aby zdjąć kwotę 10.000,00 zł  
z projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Krosinko. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
odrzuciła wniosek w powyższej sprawie 12 głosami „przeciw”, przy 8 głosach „za”.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
podjęła wniosek, aby zdjąć kwotę 5.000,00 zł z projektu modernizacji mostu w ul. Lipowej  
w Krosinku i przenieść to zadanie do wykazu inwestycji na rok 2006. Stwierdził przy tym,  
że trudno Radzie Miejskiej w Mosinie określić, na ile jest to sprawa ważna i pilna,  
gdyż wiadomo, iż ten most był już kilkakrotnie sprawdzany i nie znajduje się on  
w dobrym stanie. Poza tym wzrósł tam znacznie ruch, a będzie on prawdopodobnie jeszcze 
bardziej intensywny, jeśli szybko powstanie „miasteczko country”, którą to sprawę Rada 
Miejska w Mosinie będzie rozpatrywać w dniu dzisiejszym. W związku z tym powstaje 
pytanie, czy ta inwestycja mostowa może „poczekać”, czy też powinna być, przynajmniej  
w fazie projektu i ekspertyzy, zrealizowana w roku 2005. 
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj powiadomiła, że ocena stanu 
technicznego tego mostu wskazuje, iż jego konstrukcja nośna jest zagrożona. Znajduje się  
w niej też wskazanie, żeby w najbliższych 3-4 latach przystąpić do remontu tego mostu.  
W tym celu niezbędne jest przedtem opracowanie stosownego projektu. 
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Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy kwota 5.000,00 zł wystarczy  
na dokumentację modernizacji mostu w ul. Lipowej w Krosinku. 
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj poinformowała, że wyżej 
wymieniona kwota nie wystarczy na ten projekt, tak samo, jak inne kwoty na pozostałe 
zaplanowane inwestycje na rok 2005. Dlatego też dla właściwej realizacji wszystkich tych 
zadań, należy dla każdej pozycji wykazu inwestycji na rok 2005 pozyskać dodatkowe środki 
finansowe. 
Radna Dorota Domagała zwróciła się wyjaśnienie, czy istnieje szansa pozyskać jakieś 
dodatkowe środki finansowe z innych źródeł. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że Burmistrz Zofia Springer 
mówiła już na ten temat informując, iż są zaawansowane rozmowy, ale na dzień dzisiejszy nie 
ma jeszcze na tyle konkretów, aby móc wprowadzić jakieś środki finansowe do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2005. Przypomniał przy tym, że zostały złożone wnioski 
prawdopodobnie trzech komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, aby wszystkie dodatkowe 
środki finansowe w pierwszej kolejności przeznaczać na inwestycje. Stwierdził też,  
że wiadomo, iż w tych działaniach, które są realizowane, w przypadku pojawienia się 
dodatkowych dochodów każdorazowo Radzie Miejskiej w Mosinie przedstawiana jest 
propozycja zmiany budżetu Gminy Mosina i wówczas przeznacza je ona na realizację 
poszczególnych zadań.  
Następnie prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji 
Budżetu i Finansów, aby zdjąć kwotę 5.000,00 zł z projektu modernizacji mostu  
w ul. Lipowej w Krosinku. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła wniosek  
w powyższej sprawie 12 głosami „przeciw”, przy 8 głosach „za”. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
złożyła wniosek, aby zdjąć kwotę 10.000,00 zł z zadania Pecna – budynek wielofunkcyjny  
i wycofać to zadanie z wykazu inwestycji na rok 2005. Jednocześnie wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wnioskuje, aby w ramach bieżących środków pokryć 
niezbędny zakres prac zabezpieczających budynek. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie,  
na co konkretnie przeznaczona jest ta kwota 10.000,00 zł. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że kwota ta przeznaczona jest na zabezpieczenie 
budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, wykonanie prac związanych ze stanem dachu. Budynek 
ten trzeba bowiem zabezpieczyć, aby nie niszczał. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że w takim razie i tak zostaną 
przeznaczone środki finansowe na niezbędne prace związane z zabezpieczeniem tego 
budynku przed dewastacją. Następnie poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu  
i Finansów, aby wykreślić kwotę 10.000,00 zł z zadania Pecna – budynek wielofunkcyjny.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła wniosek w powyższej sprawie 12 głosami 
„przeciw”, przy 7 głosach „za”. 1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
złożyła wniosek, aby kwotę 228.000,00 zł przeznaczoną na budowę nowej szkoły w Mosinie 
zdjąć z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i wpisać to zadanie do wykazu 
inwestycji na rok 2006, a planowane środki przeznaczyć na działania generujące oszczędności 
w oświacie. 
Burmistrz Zofia Springer zwróciła uwagę, że ta decyzja jest bardzo poważna. Przypomniała 
przy tym, że Gmina Mosina wystąpiła do funduszy strukturalnych o środki finansowe  
na budowę nowej szkoły w Mosinie jednocześnie zakładając obowiązkową zasadę, iż musi 
ona zapewnić 25% wkładu tejże inwestycji. Przyjęte zostało również założenie, że te środki 
finansowe, jeżeli Gmina Mosina nie uzyska dofinansowania z funduszy strukturalnych, 
zostaną i tak zainwestowane w to zadanie. Kwota ta pozwoliłaby zrealizować pierwszy etap 
budowy nowej szkoły w Mosinie dla dzieci z terenu wsi Krosno i być może również z końca 
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Mosiny. Stwierdziła też, że warunki pracy w Szkole Podstawowej w Krośnie są najtrudniejsze 
spośród warunków pracy wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Mosina. Występuje  
w niej bowiem największy współczynnik zmianowości. Poza tym wyżej wymieniona szkoła 
generuje największe koszty z uwagi na to, że na rosnące koszty utrzymania szkół składają się 
między innymi liczebnie małe oddziały klasowe, a tam jest nawet fizyczną niemożliwością, 
aby te klasy były bardziej liczne ze względu na bardzo małe pomieszczenia klasowe. 
Chciałaby ona, aby Rada Miejska w Mosinie wzięła pod uwagę te argumenty podejmując 
decyzję w przedmiotowej sprawie. Zwróciła przy tym uwagę, że środki finansowe, które są 
obecnie zapewnione na to zadanie i tak są zbyt małe, w związku z czym budowa nowej szkoły 
w Mosinie wymaga dokapitalizowania. Przewiduje ona, że przez dwa lata, jeśliby się udało,  
ta inwestycja musiałaby pochłonąć łącznie około 2.700.000,00 zł. Poinformowała także,  
że projekt budowy nowej szkoły w Mosinie zostanie zgłoszony do funduszy strukturalnych 
„w drugim rozdaniu” – w roku 2006. Zwróciła przy tym uwagę, że łatwiej jest uzyskać 
fundusze, a przynajmniej takie Gmina Mosina ma zapewnienia, choć nic do końca nie jest 
pewne, dopóki nie otrzyma ona środków finansowych, iż rozpoczęte już inwestycje, które 
będą tylko już rozpatrywane jako kontynuacja, mają większą szansę uzyskania funduszy niż 
inne. Taka jest zasada, ale wiadomo, że w Polsce łatwo jest odchodzić od zasad. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że Rada Miejska w Mosinie podjęła 
uchwałę intencyjną, w której zobowiązała się ponieść jeszcze większe nakłady na budowę 
nowej szkoły w Mosinie niż to zakłada obecna propozycja.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens stwierdził, iż Rada Miejska  
w Mosinie faktycznie taką wolę wyraziła, ale przy założeniu, że Gmina Mosina uzyska środki 
finansowe z funduszy europejskich. Powiadomił też, że w protokole z sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie, podczas której omawiana była ta sprawa, nie ma zapisu dyskusji w tej sprawie. 
Wyraził przy tym żal, iż tej dyskusji nie ma, niemniej jest on przekonany, że była mowa  
o tym, iż te pieniądze muszą być, jeżeli będą fundusze strukturalne. Wyraził także 
przypuszczenie, że każdy z radnych wie, iż aby oszczędzać, trzeba „ciąć” środki finansowe  
na wydatki oraz inwestować oszczędności. Jego zdaniem, jeżeli Gmina Mosina zainwestuje, 
to trzeba założyć, iż to nie jest 220.000,00 zł, tylko trzeba w tym roku wydać „ten” 
1.300.000,00 zł i te środki finansowe będą musiały się znaleźć. Stwierdził przy tym,  
że na wszystko musi starczyć. Wyraził również przypuszczenie, iż jeżeli Gmina wyda  
środki finansowe na budowę nowej szkoły w pierwszym roku, to będzie musiała je wydać  
w drugim i dalej będzie brnąć w zadłużaniu oświaty. Zapewnił przy tym, że intencją Komisji 
Budżetu i Finansów nie był zamiar, żeby zrezygnować z tej inwestycji, gdyż rozumie ona 
doskonale potrzebę budowy tej szkoły. W związku z tym zaproponował, aby zainwestować 
„te” pieniądze, żeby się zwróciły z procentem i wówczas „włożyć” je w tę szkołę. Dzięki 
temu być może w samym 2006 roku uda się ją wykonać, a „następne będą jeszcze 
pracowały”. 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Żak poinformował,  
iż parokrotnie dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Mosina byli zapraszani  
na posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wówczas Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krośnie w sposób zdecydowany, graniczący wręcz z determinacją, mówiła o potrzebie 
budowy nowej szkoły podstawowej. Stwierdził przy tym, że nie przekonują go słowa 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Marka Klemensa, gdyż jego zdaniem należy 
zacząć budować tę szkołę, czy środki finansowe są, czy ich nie ma. Zwrócił też uwagę,  
że w tym konkretnym przypadku chodzi o dobro dzieci, być może nie o dobro dzieci z tej 
strony Warty, ale „wszystkie dzieci są nasze”. Powiadomił przy tym, że dzieci w Krośnie 
mają tak trudne warunki nauki, iż nikomu on nie życzy, aby jego własne dziecko w takich 
warunkach się uczyło. Oświadczył także, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury  
i Sportu sprawy dotyczące warunków lokalowych szkół były dokładnie analizowane i żadna 
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szkoła na terenie Gminy Mosina nie ma tak trudnych warunków, jak Szkoła Podstawowa  
w Krośnie. Stwierdził również, iż o ile on sobie przypomina, była kwestia „tego typu”,  
że jeżeli Gmina Mosina uzyska środki strukturalne, to wybuduje nową szkołę bardzo szybko, 
natomiast jeżeli ich nie uzyska, wybuduje ją „z trudem”, z własnych środków finansowych,  
ale rozpocznie tę inwestycję.  
Sekretarz Gminy Mosina Maria Chodorowska potwierdziła, że takie były założenia związane 
z budową nowej szkoły podstawowej w Mosinie.  
Radny Jacek Rogalka stwierdził, iż to, o czym mówił Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów Marek Klemens, dotyczy zainwestowania „tych” pieniędzy w oszczędności  
w innych budynkach szkolnych na terenie całej Gminy Mosina, nie tylko na „zawarciu”. 
Chodzi bowiem o modernizację ogrzewania w szkołach, wymianę okien itd.,  
o zainwestowanie środków finansowych w taki sposób, aby „dały” oszczędności  
w następnych latach. Wyraził też przekonanie, iż radni bardzo analitycznie podchodzą do tego 
zagadnienia, tak samo bowiem chodziło o pewne przeorganizowanie Szkoły Podstawowej  
w Krosinku, może o zmianę okręgów szkolnych, aby w efekcie rozładować te wieloosobowe 
klasy i dzieci dowozić w jakiś sposób. Zaproponował także, aby przyjrzeć się organizacyjnie 
temu problemowi „na dzisiaj” i pomóc Szkole Podstawowej w Krośnie w inny sposób. 
Oświadczył przy tym, że nikt z Komisji Budżetu i Finansów nie był przeciwny budowaniu 
nowej szkoły podstawowej. Chodziło bowiem o to, aby z większym zasobem środków 
budżetowych rozpocząć to zadanie. 
Radna Barbara Czaińska stwierdziła, że ten problem omawiany był na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu, na którym członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie proponowali zmianę obwodów szkolnych, ale uzyskali od Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Krośnie Małgorzata Kaptur odpowiedź, iż to nie rozwiązuje 
problemu. Realizacja bowiem tej propozycji zakłada, że Szkoła Podstawowa w Pecnej 
przejmie dzieci z tego obwodu, ale spowodowałoby to, iż z każdej klasy byłoby to dwóch, 
trzech uczniów.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do radnych, aby wzięli pod uwagę 
to, że komisje branżowe Rady Miejskiej w Mosinie na bieżąco starają się te problemy 
monitorować. Wyraził przy tym pewność, iż te działania związane z oszczędnościami,  
z pozyskiwaniem środków finansową na dobrą działalność oświaty były i są podejmowane. 
Zwrócił też uwagę, że będzie można na ten temat porozmawiać przy rozliczaniu budżetu 
Gminy Mosina za rok 2004.  
Radna Krystyna Sakwa–Jakubowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy budynek szkolny  
w Nowinkach należy do Szkoły Podstawowej w Krośnie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski odpowiedział twierdząco. Poinformował przy tym, 
że znajdują się tam dwie klasy. 
Radna Krystyna Sakwa–Jakubowska wyraziła przekonanie, że to też podnosi koszty.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, iż jednym z problemów Szkoły 
Podstawowej w Krośnie jest to, że znajdują się tam bardzo małe sale lekcyjne i nie ma 
możliwości ich powiększenia. W związku z tym jest to też jeden z elementów 
„kosztotwórczych”. Zwrócił przy tym uwagę, że w rejonie Szkoły Podstawowej w Krośnie 
wybudowano TBS-y, a przy tym jest to rozwijająca się wieś i dlatego jest tam rzeczywiście 
dużo dzieci. Wyraził też przypuszczenie, iż jest to jedna z nielicznych szkół, o ile nie jedyna, 
która ma zapewnioną coraz większą liczbę uczniów. W zdecydowanej bowiem większości 
szkół, liczba uczniów utrzymywać się będzie na tym samym poziomie, albo ewentualnie 
będzie spadać.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów,  
aby z wykazu inwestycji na rok 2005, będącym załącznikiem projektu budżetu Gminy Mosina 
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na rok 2005, wykreślić pozycję 19 w dziale 801 – kwotę 228.000,00 zł przeznaczoną  
na budowę nowej szkoły w Mosinie. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie odrzuciła 
wniosek w powyższej sprawie 13 głosami „przeciw”, przy 5 głosach „za” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
podjęła wniosek, aby w pozycji 22 wykazu inwestycji na rok 2005 projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, wymienione w niej placówki oświatowe „rozszerzyć” o Szkołę 
Podstawową w Czapurach, budynek szkolny w Daszewicach, Przedszkole nr 3 – Integracyjne 
w Mosinie oraz Zespół Szkół w Mosinie. Zaproponował przy tym, aby w pozycji 22 wykazu 
inwestycji na rok 2005 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, wykreślić Szkołę 
Podstawową w Krosinku, gdyż w wyżej wymienionej placówce oświatowej przedmiotowa 
inwestycja została już zakończona. Zwrócił się też o wyjaśnienie, co wyżej wymieniona 
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie chce „tu” zmienić, ponieważ z tego, co on pamięta, 
część z tych obiektów oświatowych ma jeszcze tradycyjne ogrzewanie węglowe, a część 
szkół proponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów do zmiany, ma już ekologiczne 
ogrzewanie olejowe. W związku z tym stwierdził, że należy starać się uszeregować to w jakiś 
sposób. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że ogrzewanie węglowe posiadają:  
Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 4. Natomiast wszystkie pozostałe 
placówki oświatowe mają albo ogrzewanie gazowe, albo olejowe. Oświadczyła przy tym,  
że ideą tego problemu przede wszystkim jest przechodzenie docelowo na ogrzewanie gazowe. 
Powiadomiła też, że tam, gdzie jest ogrzewanie olejowe, istnieje możliwość wprowadzenia 
sieci gazowej i tam nastąpi „przejście na gaz”. Natomiast wymienione przez nią wcześniej 
trzy placówki „węglowe”, od razu przejdą na ogrzewanie gazowe. Zwróciła się także  
z prośbą, aby nie „demonizować” tego problemu oszczędnościowego. Przyznała przy tym 
rację Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Markowi Klemensowi oraz pozostałym 
członkom wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, iż w tym kierunku 
należy „iść”. Wyraziła również przypuszczenie, że wszyscy myślą podobnie i należy 
wprowadzać rozwiązania oszczędnościowe. Stwierdziła przy tym, że uzysk z wprowadzenia 
do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina może nie być tak duży, jak to 
sobie wszyscy wyobrażają. Obecnie bowiem na ogrzewanie placówek oświatowych 
wydawanych jest około 450.000,00 zł, a na rok 2005 zaplanowanych jest na ten cel 
600.000,00 zł. Poinformowała też, że różnica jest tak duża, gdyż w ubiegłym roku była 
„słaba” zima, w związku z czym plan wydatków nie został zrealizowany. Zwróciła przy tym 
uwagę, iż jeżeli Gmina Mosina zaoszczędziłaby 50% na ogrzewaniu tych placówek 
oświatowych, to zyskałaby kwotę 300.000,00 zł. Powiadomiła także, że w związku  
z realizacją programu oszczędnościowego do końca, Gminę Mosina czeka jeszcze ocieplanie 
dachu i murów oraz wymiana okien. Poinformowała przy tym, że wymiana stolarki okiennej 
w Szkole Podstawowej w Pecnej, która została zakończona, kosztowała 150.000,00 zł. 
Stwierdziła również, iż trzeba też zaangażować dość duże kwoty, żeby te oszczędności 
uzyskać, niemniej na pewno w tym kierunku trzeba „iść” i nie ma co do tego wątpliwości. 
Wyraziła też przypuszczenie, że od razu nie uda się zrealizować tych wszystkich zadań, które 
wiążą się z „tym” uzyskiem ekonomicznym.  
Radny Jacek Rogalka zapytał, czy względem tych inwestycji modernizujących ogrzewanie, 
można byłoby pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w związku ze strefą ochronną Wielkopolskiego Parku Narodowego w Krosinku,  
gdyż w wyżej wymienionej wsi są dwie inwestycje, z których druga dopiero została 
rozpoczęta – świetlica wiejska. Zwrócił się też o wyjaśnienie, czy o takie środki finansowe 
Gmina Mosina będzie się starać i jaka jest odpowiedź, jeżeli zostały złożone zapotrzebowania 
na modernizację tego ogrzewania. 
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Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że wszystkie te modernizacje realizowane są  
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym te, które udało 
się zrealizować w tym roku to ogrzewanie gazowe strażnicy w Mosinie, Szkoły Podstawowej 
w Krosinku, Urzędu Miejskiego w Mosinie i doprowadzenie gazu do budynku przedszkola 
koło „Moreny” w Mosinie. Zwróciła przy tym uwagę, iż wszystkie środki finansowe  
z Wojewódzkiego, czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są 
pożyczkami. W związku z tym nie należy się oszukiwać, gdyż choć są to korzystne pożyczki, 
ale są to tylko pożyczki. 
Radny Jacek Bąkowski wyraził przekonanie, że być może większe oszczędności można 
uzyskać przechodząc na kierunek, w którym idzie cały świat, czyli na źródła energii 
odnawialnej.              
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że póki co, jest to bardzo drogie. 
Radny Jacek Bąkowski  poinformował, iż ceny pieców zbliżone są do cen pieców gazowych, 
a jeśli chodzi o eksploatację, jest ona 4-krotnie tańsza od gazu. Poza tym gaz  
zmonopolizował się i jego odbiorcy zostali skazani na związane z tym konsekwencje.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, iż mowa jest o konkretnych, 
tanich rozwiązaniach, jednak póki co, nie są one jeszcze powszechne w Polsce. W związku  
z tym zaproponował, aby radni „obracali się” w aktualnych realiach i w tych możliwościach, 
które będą mieli. Wyraził przy tym przekonanie, że temat ten nie jest do odrzucenia, tylko 
trzeba go mieć na uwadze i monitorować, jeżeli takie możliwości będą. Powiadomił też,  
że Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa te sprawy 
śledził, nawet osobiście jest tym zainteresowany, gdyż robił takie przymiarki, aby to stosować 
we własnym zakresie.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa stwierdził,  
iż radny Jacek Bąkowski ma rację, gdyż odnawialne źródła energii są cztery razy tańsze niż 
gaz, czy może nawet więcej, niż olej opałowy. Zwrócił przy tym uwagę, że koszt 
zamontowania urządzeń do spalania energii odnawialnej jest o wiele wyższy niż dla gazu  
– o 100%, a nawet o 150% więcej kosztuje bowiem więcej kotłownia na energię odnawialną. 
Poinformował także, że ogniwo zamontowane na szkole, które tylko służyłoby do podgrzania 
ciepłej wody w dni słoneczne, kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby zakończyć dyskusję na ten 
temat, ewentualnie wznawiając ją w ramach obrad Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  
Oświadczył też, że w związku z tym ma on rozterkę, ponieważ wydaje się, iż zaproponowane 
przez Burmistrz Zofię Springer inwestycje są to modernizacje tego „najtrudniejszego”  
ogrzewania dla środowiska i obecnie cenowo – z węglowego na gazowe. Stwierdził przy tym, 
że propozycje, które zostały zgłoszone przez Komisję Budżetu i Finansów, dotyczą już 
zrealizowanych inwestycji ekologicznych, ponieważ w większości, albo nawet w 100% ich 
koszty pokrył Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale w latach 
minionych. Wyraził także przekonanie, iż powinno się mieć na względzie kwestie 
oszczędnościowe, które są bardzo ważne. Wyraził przy tym wątpliwość, czy już dzisiaj, 
szczególnie w sytuacji takiej, jaka jest, wyliczenie kosztów realizacji inwestycji i niewielką 
kwotę, którą można obecnie na nią przeznaczyć, istnieje potrzeba wpisywania fizycznego 
tego do wykazu inwestycji na rok 2005. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż nadal Komisja Budżetu i Finansów stoi  
na stanowisku i takie jest też jej zdanie, żeby „to” zostało wpisane do wykazu inwestycji  
na rok 2005. Wyraziła przy tym przekonanie, że radni wiedzą, iż w „tej” tabelce 
zamieszczone są symboliczne kwoty. Zwróciła też uwagę, że problem niewielkiej kwoty, 
którą można przeznaczyć na daną inwestycji, dotyczy wszystkich pozycji z wykazu 
inwestycji na rok 2005. Wyraziła także przekonanie, iż radni wiedzą, że jest to tylko sygnał, 
iż ta inwestycja powinna być. Stwierdziła przy tym, że 2005 rok „stanie” do dyspozycji Rady 
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Miejskiej w Mosinie i radni wspólnie będą decydować, jeżeli „zaistnieją” jakieś środki 
finansowe, czy dana inwestycja, która została „podpisana” będzie realizowana, czy nie. 
Obecnie jest to tylko „zapisanie”, iż Gmina Mosina zamierza w 2005 roku realizować to,  
czy inne zadanie. Zwróciła również uwagę, że na żadną z tych inwestycji nie ma w pełni 
zagwarantowanych środków. Wyraziła przy tym przekonanie, iż przyjmując budżet Gminy 
Mosina na rok 2005, „tak samo” Rada Miejska w Mosinie będzie miała jeszcze nie jeden 
problem.  
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że przy modernizacji kotłowni z olejowej na gazową, 
nie jest możliwe skorzystanie z Wojewódzkiego, czy Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ ogrzewanie olejowe też jest ogrzewaniem 
ekologicznym i w takim przypadku nie ma spełnionego zadania ekologicznego. 
Poinformowała przy tym, iż w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina 
istnieje 10 kotłowni olejowych, przy czym 3 przedszkola posiadają tylko kotłownie węglowe. 
Stwierdziła też, że w tym przypadku można byłoby też zaangażować środki finansowe  
z ochrony środowiska. Natomiast reszta jest wydatkiem budżetu Gminy Mosina. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiadomił,  
iż od stycznia br. ceny gazu „idą w górę”, przy czym następna podwyżka tych cen jest 
przewidziana w kwietniu br. Stwierdził przy tym, że dochodzą również obecnie „odgłosy” 
prasowe, iż ma zostać „zdjęta” akcyza na olej opałowy, a to jest 36% ceny oleju. W związku  
z tym wyraził przekonanie, iż nie wiadomo, w którym kierunku „pójść”. Poinformował też,  
że aby podłączyć gaz, trzeba wykonać przyłącze gazowe, a to są też ogromne koszty 
projektowe wynoszące czasem kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych.  
Radny Jacek Bąkowski powiadomił, że jego wniosek dotyczył źródeł energii odnawialnej,  
czyli np. wierzby energetycznej, czy brykietów ze słomy, a nie ogniw solarnych, wiatraków, 
albo energii z wnętrza ziemi, które są rzeczywiście bardzo drogie, natomiast tamte – nie. 
Wyraził przy tym przekonanie, że jeżeli chodzi o „składowiska” na inne materiały,  
gdyż podnosi się tę sprawę, to są miejsca po węglu, w związku z czym nie ma żadnego 
problemu.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, że obecnie mowa jest o obiektach, 
które mają nie zmienione ogrzewanie na ekologiczne. Wyraził przy tym przekonanie, iż jeżeli  
w trakcie dyskusji przy tych wątpliwościach, które między innymi przedstawił przed chwilą 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, okaże się, że gaz 
będzie za drogi i olej będzie za drogi, to być może któreś „z tych” rozwiązań będzie aktualne. 
W związku z tym jego zdaniem będzie „to” na co dzień realizowane.  
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwrócił uwagę 
radnemu Jackowi Bąkowskiemu, że do źródeł energii odnawialnej, wskazanych przez wyżej 
wymienionego radnego, trzeba mieć zaplecze, trzeba mieć odpowiednią ilość hektarów 
„założonych” przez rolników, bo to jest ich własna decyzja. Wyraził przy tym przekonanie,  
że przywożenie np. wierzby energetycznej z daleka, całkowicie „rujnuje” koszty odnawialnej 
energii. Poinformował też, że na razie rolnicy z terenu Gminy Mosina nie przejawiają 
zainteresowania sadzeniem wierzby energetycznej. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie otrzymała takie wyliczenia z oficjalnych 
stron internetowych Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. Stwierdził przy tym,  
iż jest tam wyraźnie podane, że przy tych samych warunkach na gazie GZ 35 osiąga się 35% 
oszczędności, a na gazie GZ 50 – 55% oszczędności. Poinformował też, że Gmina Kórnik  
na 6 szkół tylko jedną ma opalaną olejem opałowym i „twierdzą”, iż ta jedyna szkoła  
ich rujnuje. Tymczasem Gmina Mosina ma takich szkół 10 i one jej nie rujnują. 
Bogusław Baraniak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powiadomił,  
że kotłownie olejowe, przeważnie były realizowane w latach ubiegłych, kiedy cena 1 litra 
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oleju wynosiła 55-75 groszy i wtedy było to opłacalne. Wyraził przy tym przekonanie, że „nie 
my jesteśmy od tego”, iż rząd nałożył akcyzę na olej opałowy. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie poszła  
„za szeroko” w tej dyskusji, gdyż jest wola Burmistrz Zofii Springer oraz Urzędu Miejskiego 
w Mosinie, Rady Miejskiej w Mosinie, aby stopniowo modernizować kotłownie na coraz 
bardziej ekonomiczne. Zwrócił przy tym uwagę, że „te” propozycje zgłoszone przez 
Burmistrz Zofię Springer dotyczą kotłowni węglowych, co oznacza przejście na ogrzewanie 
ekologiczne, obojętnie jakie zostanie wybrane. Natomiast obiekty zaproponowane przez 
Komisję Budżetu i Finansów, muszą być „w polu widzenia”, ale one już ekologiczne 
ogrzewanie mają, w związku z tym poszerzenie obecnie tej listy, nie wydaje mu się 
największą potrzebą na dzień dzisiejszy, a powodowałoby konieczność zmian w całym 
zestawie inwestycji. Stwierdził też, że to nie jest tak, iż jeżeli są zaproponowane inwestycje, 
które mają kosztować 400.000,00 zł, to jeżeli Gmina Mosina wykona dodatkowo  
5 inwestycji, to wszystko „zrobi” za 400.000,00 zł. Wyraził przy tym przekonanie, iż każda  
z tych inwestycji powinna być wyceniona i wprowadzona do załącznika do budżetu, jeżeli 
radni mają mówić o realiach działania. Stwierdził także, że można też napisać, iż 10 kotłowni 
będzie kosztowało 100.000,00 zł, natomiast rubryka „mówiąca” o wartości inwestycji, 
powinna wartość tej inwestycji poprawić. Zwrócił przy tym uwagę, iż na dzień dzisiejszy nie 
ma podanej wartości tej inwestycji. Poprosił również, aby radni nie brali „tego” emocjonalnie. 
Wyraził przekonanie, że te inwestycje w miarę posiadanych środków będą realizowane,  
gdyż „komu jak komu”, ale Gminie Mosina, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nie można 
zarzucić, iż nie dbała o oświatę i o ekologię, jeżeli chodzi o możliwości wykorzystania 
środków finansowych na ekologiczne ogrzewanie.                                           
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że bardzo trudno jej się zgodzić z takimi 
argumentami. Stwierdziła przy tym, iż jeżeli tak, to zwraca ona uwagę przewodniczącemu 
obrad Przemysławowi Pniewskiemu, że w punkcie 21 wykazu inwestycji na rok 2005 
powinna też zostać zmieniona kwota 140.000,00 zł, ponieważ radni słyszeli, iż wymiana 
okien w Szkole Podstawowej w Pecnej już kosztowała około 150.000,00 zł, a tymczasem 
„tutaj” jest zapisana kwota na dwie szkoły. Oświadczyła też, że nie wie jak porównywalna 
jest Szkoła Podstawowa w Rogalinku, ale jest to też dosyć duża szkoła. Wyraziła przy tym 
przekonanie, iż jest ona porównywalna do Szkoły Podstawowej w Pecnej. Stwierdziła także, 
że jeżeli już Rada Miejska w Mosinie ma „prostować” te zapisy, które znajdują się w tych 
inwestycjach, to ona stawia wniosek, aby wszystko zaktualizować.  
Radny Jacek Rogalka wyraził przekonanie, iż skoro w punkcie 22 wykazu inwestycji na rok 
2005 skreślono Szkołę Podstawową w Krosinku, która została już właściwie zamknięta  
w inwestycjach 2004 r., to dopisanie „tutaj” jakiejkolwiek placówki oświatowej będzie 
możliwe. Oświadczył przy tym, że wiadomo mu, iż będzie to trudne do wykonania, ale jeżeli 
nie zostaną one wpisane, to te inwestycje nie zostaną rozpoczęte.    
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec zwrócił się z prośbą do radnych, aby „nie kruszyli 
kopii” z tego względu. Wyraził przy tym przekonanie, że 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne 
jest niczym, ale musi zaistnieć, żeby można było swobodnie, jeżeli środki finansowe 
„przyjdą”, przeznaczyć je na dany cel. Zapewnił też, iż radni zostaną w takim przypadku 
poinformowani.  
Radna Małgorzata Twardowska poinformowała, że odpowiadała właśnie przewodniczącemu 
obrad Przemysławowi Pniewskiemu, iż nie ma sensu się kłócić o „te” drobiazgi, gdyż radni 
wiedzą, że są to tylko symboliczne kwoty i tylko zastanawiają się nad wpisaniem tych 
inwestycji do punktu 22 wykazu inwestycji na rok 2005. Wyraziła przy tym przypuszczenie, 
iż może za mało uzmysłowiła radnym, o co jej chodzi. Stwierdziła też, że czasami już jej to 
prowadzący obrady Przemysław Pniewski zarzuca i rzeczywiście może nie jest ona 
elokwentną osobą, ale chodziło jej o to, o czym mówi Burmistrz Zofia Springer. Wyraziła 
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także przypuszczenie, że jeżeli nie zostanie dane zadanie wpisane do projektu budżetu Gminy 
Mosina na 2005 rok, to „ta” inwestycja nie będzie miała możliwości realizacji w tymże roku, 
jeżeli „zaistnieją” środki finansowe. Stwierdziła przy tym, że radni słyszeli zapewnienia 
Burmistrz Zofii Springer, iż rozmowy są prowadzone, a jeżeli zostaną one zakończone 
sukcesem, to nie należy wykreślać „rzeczy”, które mogłyby być zrealizowane.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, iż w tym przypadku radni 
niczego nie wykreślają, tylko proponują coś dopisać, taki przynajmniej jest wniosek.  
Radny Krzysztof Rembowski stwierdził, że jeżeli kotłownie zostały już zmodernizowane  
w ostatnich latach, to bezsensowne jest wracanie do tego „tematu”, gdyż rachunek 
ekonomiczny jest zmienny, ponieważ „dzisiaj” jest opłacalny olej, jutro gaz, a za rok będzie 
może inaczej. Zwrócił przy tym uwagę, że już zostały poniesione nakłady i każda zmiana 
źródła ciepła spowoduje konieczność poniesienia kolejnych dużych nakładów. Wyraził też 
przekonanie, że to nie jest tak, iż wymienia się tylko palnik, gdyż trzeba wymienić kocioł  
i wykonać przyłącza. Stwierdził także, że kotłownie przestarzałe trzeba zmodernizować i one 
muszą być priorytetem, natomiast może będzie konieczność zmodernizowania pozostałych 
kotłowni w następnych latach i za dwa, trzy, pięć lat do tego „tematu” się wróci. Wyraził przy 
tym wątpliwość, czy jest sens wpisywać w dniu dzisiejszym coś, co zostało już zrobione  
i na co nie można uzyskać promocyjnych, czy preferencyjnych kredytów. W związku z tym 
zaproponował, aby zrobić to, co rzeczywiście wymaga niezbędnych nakładów i zakończyć tę 
dyskusję. 
Radny Jacek Bąkowski wyraził przekonanie, że te kotłownie już nie są z punktu widzenia 
obecnej wiedzy ekologiczne, gdyż gaz nie jest ekologiczny. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, prowadzący obrady Przemysław 
Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów,  
aby w pozycji 22 wykazu inwestycji na rok 2005 projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005, wymienione placówki oświatowe „rozszerzyć” o Szkołę Podstawową  
w Czapurach, budynek szkolny w Daszewicach, Przedszkole nr 3 – Integracyjne w Mosinie 
oraz Zespół Szkół w Mosinie. W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie odrzuciła wniosek  
w powyższej sprawie 12 głosami „przeciw”, przy 7 głosach „za”. Jeden radny nie wziął 
udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
podjęła wniosek, aby w pozycji 25 wykazu inwestycji na rok 2005 projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005, na zakup krzesełek na stadion sportowy wykreślić 40.000,00 zł, 
pozostawiając na ten cel kwotę 10.000,00 zł. 
Radny Marian Sobecki wyraził przekonanie, że sformułowanie to jest „nieszczęśliwie 
zapisane”, gdyż powinno ono brzmieć: „modernizacja obiektu ze względu bezpieczeństwa”. 
Wyraził przy tym przekonanie, iż bardziej to do wszystkich przemawiałoby.  
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, jaki jest rzeczywisty koszt zakupu 
przedmiotowych krzesełek. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth poinformował,  
że planowana inwestycja dotyczy modernizacji na zasadzie budowy trybuny z postumentem 
betonowym i stałymi „siedziskami”. Stwierdził przy tym, iż wiele stałych elementów kultury 
fizycznej, które obecnie wchodzą w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wymaga 
modernizacji. Jego zdaniem inwestycja ta jest nieodzowna chociażby z powodu kilku 
aspektów. Mosiński stadion sportowy nie spełnia bowiem obecnie żadnych norm 
bezpieczeństwa, a przebywa na nim młodzież. Odbywają się tam również imprezy masowe  
z zakresu kultury fizycznej, czy też imprezy kulturalne, na które przyjeżdżają kibice. 
Powiadomił też, że uchwała nr II/15 z dnia 19 maja 2002 r. Zarządu Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III i IV ligi oraz niższych klas 
rozgrywkowych, „mówi” wyraźnie o tym, iż klub występujący o licencję do macierzystego 
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związku piłki nożnej, zobowiązany jest do posiadania obiektu piłkarskiego, na którym  
z aktualnym zezwoleniem, mogą być przeprowadzone imprezy masowe, mającego minimum 
200 indywidualnych miejsc siedzących oraz 200 stałych „siedzisk”, począwszy od 1 lipca 
2004 r. w przypadku III i IV ligi piłki nożnej. W związku z tym, iż na terenie Gminy Mosina 
funkcjonuje klub, który ma zespół w IV lidze, jest to warunek nieodzowny do otrzymania 
licencji. Wyraził także przekonanie, że na pewno „padnie” pytanie, dlaczego już w tym roku 
KS „1920 Mosina” wystąpił w rozgrywkach, skoro ten wymóg miało obowiązywać  
od 1 stycznia 2004 r. W związku z tym poinformował, iż ten IV-ligowy klub sportowy został 
warunkowo dopuszczony do rozgrywek. Wyraził przy tym przekonanie, że po raz drugi nie  
da się tego zrobić, ponieważ wyjątkowo Zarząd WZPN-u wyraził zgodę ze względu  
na wykonane inne inwestycje na terenie tego stadionu, które pochłonęły również z budżetu 
Gminy Mosina pewne kwoty finansowe. Stwierdził również, iż chodzi o inwestycję, która 
będzie złożona z postumentu betonowego i z siedzisk. Powiadomił przy tym, że zakłada on,  
iż będzie to inwestycja na 400 miejsc siedzących z siedziskami. Poinformował też, iż Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mosinie podjął współpracę z Kierownikiem Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Sławomirem Ambrożewiczem, w związku z czym projekt 
tego zadania został wykonany i jest on przygotowany na 400 siedzisk. Powiadomił także,  
że orientacyjny koszt tej inwestycji wynosi około 50.000,00 zł. Wyraził przy tym 
przekonanie, że rzeczą naturalną jest, iż będzie musiał być rozpisany przetarg na tę inwestycję 
ze wszystkimi warunkami, które ta inwestycja musi spełniać. W związku z tym żadna z firm, 
które podejmą się przystąpienia do tego przetargu, nie chciała „w ciemno” określać 
rzeczywistych kosztów tego zadania. Poinformował również, że po przeprowadzeniu 
konsultacji uznał on, że kwota 50.000,00 zł powinna całościowo zamknąć tę inwestycję. 
Przypomniał też, że Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje, aby „obciąć” z tej inwestycji 
40.000,00 zł. Zwrócił przy tym uwagę, że kwota 10.000,00 zł w żaden sposób nie rozwiązuje 
problemu, ponieważ tę inwestycję należy rozpocząć. W przeciwnym wypadku na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie nie mogliby przebywać ani kibice, ani zawodnicy, ani 
nie mogłyby się odbywać żadne imprezy o charakterze kultury fizycznej i inne. Stwierdził 
także, iż na terenie Mosiny znajduje się stosunkowo niewiele obiektów sportowych, a ten,  
o którym obecnie mowa, jest jedynym obiektem otwartym spełniającym minimalne wymogi 
organizacji dużych imprez masowych, jednak obecnie jego wizerunek jest conajmniej 
„nieszczęśliwy”. Powiadomił również, że obecne drewniane „siedziska” w części są już 
połamane po tym sezonie i nie stwarzają żadnych warunków, a wręcz stanowią zagrożenie  
dla przebywających tam osób. Zwrócił przy tym uwagę na wizerunek tego obiektu 
sportowego dla osób, które przyjeżdżają z całej Wielkopolski i nie tylko. Jego zdaniem 
sensownym jest, aby ta inwestycja miała miejsce w roku 2005 w całości.  
Radna Maria Krause zwróciła uwagę, że Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie 
Waldemar Demuth mówił o bezpieczeństwie na stadionie. Zauważyła przy tym,  
że bezpieczeństwo, to nie tylko bezpieczeństwo na stadionie, ale i bezpieczeństwo  
na drogach, przy których brak chodników, na drogach, przy których uczęszcza młodzież i nie 
tylko. Poza tym tak samo jak na stadionie sportowym w Mosinie po drogach znajdujących się 
na terenie Gminy Mosina też jeżdżą jej mieszkańcy i goście nie tylko z województwa 
wielkopolskiego. Wyraziła też przekonanie, że należałoby jedno i drugie przyrównać. 
Zwróciła także uwagę, że bardzo dużo chodników nie zostało wykonanych. Nie wychodzi ona 
przy tym z założenia, aby ta inwestycja, o której mówił Kierownik Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth, nie miała mieć miejsca w ogóle. Wyraziła przy 
tym przekonanie, iż należałoby „zrobić” jakąś gradację potrzeb. Stwierdziła również, że jeżeli 
inwestycja ta zostałaby wykonana w 2005 roku w części, to nie musi to wcale oznaczać,  
iż stadion sportowy musiałby zostać zamknięty, ponieważ można robić „to” częściowo. 
Oświadczyła przy tym, iż zdaje sobie ona sprawę, że „ktoś” powie, iż robienie w całości jest 
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może tańsze. Stwierdziła też, iż może i tak jest w istocie, ale być może można byłoby 
wynegocjować sprawę zakupu wszystkich krzeseł; nie od razu trzeba je przecież wszystkie 
„brać”. Wyraziła przy tym wątpliwość, czy to wygląda znowu aż tak, że byłoby aż tyle taniej. 
Wyraziła także przekonanie, iż tak samo jak są potrzebne krzesła na stadionie, są również 
potrzebne chodniki przy drogach.  
Radny Jacek Bąkowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy stadion sportowy, oprócz opłotowania, 
posiada jakiekolwiek zabezpieczenia. Wyraził przy tym przypuszczenie, iż jeżeli nie,  
to te krzesełka długiego „żywota” nie będą miały. Jego zdaniem, znając historię tego 
stadionu, pieniądze zostaną zmarnotrawione, w związku z tym dodatkowe koszty trzeba 
wyliczyć za np. wynajęcie ochrony, która będzie przez 24 godziny na dobę „tego” pilnować.  
Radna Magdalena Wojciechowska wyraziła przekonanie, iż stadion spełnia wielorakie 
działanie. Stwierdziła przy tym, że przede wszystkim przychodzi tam młodzież. Zwróciła też 
uwagę, iż ciągle się mówi, że ktoś to dewastuje. Wyraziła przy tym przekonanie,  
że przychodząc na stadion trzeba tę młodzież uczyć porządnego zachowania, a więc należy 
wychowywać młodzież, aby po wejściu na stadion nie niszczyła. Jeżeli bowiem młodzież 
przychodzi na stadion, ma już zajęty czas, nie będzie myśleć o „głupotach”, aby gdzieś iść coś 
zniszczyć, solidaryzuje się ze sobą, a poza tym jest to promocja Gminy Mosina, w związku  
z czym jest on „za”. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth poinformował, że zakup 
krzesełek jest kolejnym etapem dostosowywania stadionu mosińskiego do wymogów nie 
tylko Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ale i Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Powiadomił przy tym, że w latach poprzednich stopniowo były wykonywane inne czynności, 
mające to na celu. W roku 2003 i 2004 wymogi licencyjne nakazywały bowiem, między 
innymi, dokonanie ogrodzenia płyty boiska, co zostało wykonane. Natomiast kolejnym 
etapem jest budowa tej trybuny. Stwierdził też, iż ogrodzenia wymaga cały teren Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mosinie, ponieważ wiele punktów tego opłotowania zostało 
naruszonych i są one naruszane cały czas. Zapewnił przy tym, że pracownicy Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mosinie starają się tę sytuację uwzględniać, jednak jego teren jest duży i ludzie 
skracają sobie drogę w różny sposób, naruszając to ogrodzenie. Poinformował też,  
iż ogrodzenie było również wymogiem licencyjnym, który został spełniony, przy czym jest 
ich w sumie 26. Oświadczył także, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie stara się je 
spełniać stopniowo. Wyraził przy tym przypuszczenie, że może tylko dlatego i wyłącznie,  
iż OSiR stara się to robić, dostaje warunkowo zgodę na organizację imprez sportowych.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że na tym stadionie odbywa się 
również wiele innych imprez, nie tylko piłkarskich, jak np. zmagania rad sołeckich. Takich 
imprez jest dużo więcej i ma on nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Stwierdził przy tym,  
iż wymogi bezpieczeństwa w tym względzie powodują, że te krzesełka staną się niezbędne  
i może dojść do sytuacji, że nawet chcąc zorganizować imprezę we własny zakresie, będzie  
z tym problem. W związku z tym zwrócił się do radnych z prośbą, aby każdy te sprawy sobie 
rozważył. 
Radny Krzysztof Rembowski wyraził przekonanie, że taką inwestycję trzeba szybko 
rozpocząć i szybko zakończyć. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, jaka jeszcze „poważna” 
inwestycja czeka na realizację w ramach modernizacji tego stadionu.   
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth powiadomił,  
że pozostaje do rozwiązania kwestia szatni, odgrodzenia kibiców drużyny przyjezdnej  
od kibiców drużyny miejscowej, ale są to już koszty zdecydowanie mniejsze. Poinformował, 
iż jest to kwestia wydzielenia sektora na trybunach, szatni, kwestia pomieszczeń sanitarnych 
dla kibiców drużyny przyjezdnej, są kwestie związane z bezpieczeństwem typu: nosze, punkt 
sanitarny. Stwierdził, że tych punktów jest zdecydowanie więcej, ale ta inwestycja angażuje 
największą kwotę finansową i jeżeli Klub Sportowy „1920 Mosina” będzie działał  
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na poziomie IV ligi, to Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie nie będzie potrzeby jeszcze 
większych inwestycji.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej propozycji, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów, 
aby w pozycji 25 wykazu inwestycji na rok 2005 projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005, na zakup krzesełek na stadion sportowy pozostawić kwotę 10.000,00 zł. W jego 
wyniku, Rada Miejska w Mosinie odrzuciła powyższy wniosek 12 głosami „przeciw”,  
przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”. Trzech radnych nie wzięło udziału  
w tym głosowaniu.                   
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski powiadomił, że Komisja Budżetu i Finansów 
podjęła wniosek o wykreślenie w pozycji 27 w dziale dotacje na zadania inwestycyjne 
wykazu inwestycji na rok 2005 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, kwoty  
w wysokości 25.000,00 zł. 
Kierownik Referatu Inwestycji Komunalnych Maria Wyzuj poinformowała, iż ta inwestycja 
związana ma być z modernizacją ogrzewania i wentylacji sali w Mosińskim Ośrodku Kultury. 
Stwierdziła przy tym, że na ten cel przeznaczona jest obecnie kwota „sygnalna”, ponieważ  
na wykonanie całości tego zadania – pełną klimatyzację z ogrzewaniem – potrzebna jest 
kwota w wysokości 380.000,00 zł.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że Mosiński Ośrodek Kultury 
ma bardzo ładną salę, która nie ma do końca dobrych warunków użytkowania. Stwierdził przy 
tym, że istnieje dylemat, czy tę salę modernizować stopniowo, ponieważ też nie wykona się 
tego w ciągu roku, aby w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat zaczęła ona spełniać pewne 
standardy, jeżeli chodzi o kwestie ogrzewania, wietrzenia itd. Wyraził też przypuszczenie,  
iż radni wiedzą, że otwarcie szeroko okna nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli 
chodzi o wentylację.   
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że „jakaś” część urządzeń do wyposażenia klimatyzacji  
i ogrzewania tej sali została już zakupiona. Wyraził przy tym przekonanie, iż to dobrze,  
że w ogóle coś jest, jednak ma on takie przykre doświadczenia w Gminie Mosina i aż się 
dziwi, że prowizorki są najbardziej skuteczne i najdłużej trwają. Stwierdził też, że jest 
przykład, iż urządzenie jest, było i trzeba doposażyć. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie,  
ile kosztowało to „coś”, co już wisi, jaka jest wartość i jaki jest udział procentowy w stosunku 
do tej kwoty urządzeń, które zostały już podobno zakupione i magazynowane są na terenie 
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.  
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek powiadomił, że zakończenie systemu 
klimatyzacji wymaga inwestycja, która pochłonie koszt ponad 300.000,00 zł. Poinformował 
też, że system nagrzewania „tego pomieszczenia” za ponad 100.000,00 zł zmagazynowany 
jest obecnie w skrzyniach na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie  
przy ul. Krotowskiego. Zwrócił przy tym uwagę, że są przygotowane miejsca, gdzie te 
urządzenia zostaną zamontowane i jest to, jak gdyby, wstępny etap przygotowawczy  
do zakończenia tej inwestycji. Powiadomił także, że w tym roku wykonana została już 
wykonana pewna inwestycja związana z kwestią dachu. Poinformował również, iż są to 
koszty związane z całością tej inwestycji. Powiadomił też, że dochodzi jeszcze element 
kotłowni, w której muszą zajść pewne zmiany, gdyż tam nie ma całych elementów 
automatyki. W kotłowni tej znajdują się piece na opał olejowy, które będą współdziałać z tym 
całym systemem ogrzewczym i klimatyzacyjnym. Poinformował także, że zamontowane 
obecnie nagrzewnice są podłączone pod centralne ogrzewanie. Powiadomił przy tym, że koszt 
ich wykonania wyniósł około 12.500,00 zł z tym, iż w każdej chwili można to zdemontować  
i zainstalować w jakimkolwiek innym miejscu na terenie Gminy Mosina. Poinformował 
również, że przy dużym mrozie na zewnątrz, nagrzewnice musiałyby być włączone „non 
stop”, przy czym wydają one wtedy pewien „pomruk”, czy hałas. Wyraził przy tym 
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przekonanie, iż na pewno nie jest to rozwiązanie docelowe i to nie jest tylko kwestia 
temperatury, ale też odpowiednich warunków. Stwierdził też, że jeżeli na sali podczas 
koncertów przebywa około 200 osób, to wtedy jest to kwestia higieny powietrza, którym 
oddychają. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy te 100.000,00 zł jest wkalkulowane w tę 
kwotę 380.000,00 zł i czy kwota 380.000,00 zł jest to wynik przetargu, czy jest to kwota jakaś 
prowizoryczna, nie wiadomo przez kogo „zrobiona”. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek oświadczył, że nie jest w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie. Stwierdził przy tym, że nie ma żadnej szczegółowej 
dokumentacji odnośnie tego elementu, gdyż nie było wydzielonych spraw związanych  
z montowaniem tego systemu klimatyzacyjno-nagrzewczego. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska wyraziła przekonanie, że Dyrektor Mosińskiego Ośrodka 
Kultury Marek Dudek chce wiele spraw uporządkować w tym budynku, jednak przez dwie 
zimy radni obradowali już na temat tych urządzeń grzewczych i tutaj „zamarzli”. Stwierdziła 
przy tym, iż klimatyzacja po to, żeby radnym było przyjemnie latem podczas sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, kiedy będzie upał i jest to luksus. Wyraziła też przekonanie,  
iż w sytuacji, gdy finanse Gminy Mosina są takie, a nie inne, zasadnym byłoby odłożenie  
w jakimś czasie tej inwestycji.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę radnej Krystynie  
Sakwie-Jakubowskiej, że te 380.000,00 zł nie jest przeznaczone tylko dla radnych, ponieważ 
radni są tylko gośćmi w Mosińskim Ośrodku Kultury.  
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zapewniła, iż nie miała na myśli tego, że ta inwestycja 
ma być tylko dla radnych. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, że tak to zabrzmiało. 
Stwierdził przy tym, iż radni są tu tylko gośćmi kilkanaście razy w roku, natomiast imprez, 
które w tej sali się odbywają, jest co najmniej kilkadziesiąt. Wyraził też przekonanie, iż jest to 
kwestia właściwego użytkowania tego obiektu jako obiektu kulturalnego, a nie jako sali 
obrad, gdyż wiadomo, że jeżeli tu siądzie 40 osób, to są inne potrzeby, niż jeżeli siądzie  
140 osób. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy te 25.000,00 zł pozwoli mu 
zainstalować te urządzenia, które są już składowane, czy nie. 
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek oświadczył, iż nie ma takiej 
możliwości. Stwierdził przy tym, że można wykonać pewne prace związane  
z zamontowaniem tego miejsca, na którym te urządzenia zostaną zainstalowane, gdyż tych 
urządzeń nie ma sensu instalować przed wykonaniem całego systemu związanego  
z zakończeniem tej inwestycji. 
Radny Krzysztof Rembowski wyraził przekonanie, że jeżeli całość inwestycji została 
oszacowana na 380.000,00 zł i jest to wiarygodna kwota, to przy wariancie „takim” 
pesymistycznym budżetu, zanim ta cała inwestycja zostanie wykonana, będzie ona 
przestarzała i Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek jej nie wykona. 
Stwierdził przy tym, iż 25.000,00 zł w stosunku do potrzebnej kwoty 380.000,00 zł, to jest 15 
lat pracy tej inwestycji. W związku z tym poddał w wątpliwość sens montowana 
czegokolwiek i rozpoczynania w ogóle tej inwestycji.  
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek powiadomił, że Mosiński Ośrodek 
Kultury wnioskował o kwotę zdecydowanie większą, która mogłaby pozwolić zakończyć tę 
inwestycję. Jednak z różnych względów, związanych z możliwościami finansowymi Gminy 
Mosina, przeznaczono kwotę, która i tak jest zasadna, gdyż dzięki niej można podjąć 
dodatkowe prace, które spowodują w efekcie zakończenie tej inwestycji. Poinformował też, 
że na tej sali odbywa się mnóstwo imprez. Stwierdził także, iż w tej chwili na sali przebywa 
około 50 osób, ale podczas imprez przebywa tutaj około 200 osób i panują wówczas 
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zdecydowanie inne warunki. Zwrócił przy tym uwagę, że cały ten nowy budynek 
Mosińskiego Ośrodka Kultury nadal nie jest pod względem inwestycyjnym odebrany  
i przekazany do użytku, między innymi z tego również względu. Powiadomił również,  
iż aby mogły odbywać się imprezy na takiej sali jak ta, gdzie przychodzi 200 osób  
np. na koncert, to musi zostać wykonany podobny, albo taki system, o którym obecnie mowa. 
Jeśli go nie ma, nie można zamknąć inwestycji, ponieważ miejsce to nie jest odebrane  
pod względem środków bezpieczeństwa i pewnych innych elementów. W związku z tym 
wyraził przekonanie, iż jest to „zdecydowany” problem.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, czy elementy, które są zmagazynowane  
na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie mieszczą się w kwocie 100.000,00 zł. 
Zapytał też, kto wykonuje kalkulację, ponieważ między kalkulacją szczątkową, a wynikiem 
przetargu jest olbrzymia różnica. Zwrócił przy tym uwagę, że na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie już kiedyś zgniła, albo zardzewiała całkowicie pierwsza 
oczyszczalnia ścieków dla Mosiny. W związku z tym zaapelował, żeby się to nie powtórzyło.                  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się do radnego Jacka Rogalki z prośbą, 
aby zrozumiał, że całe „myślenie” Burmistrz Zofii Springer i Dyrektora Mosińskiego Ośrodka 
Kultury Marka Dudka idzie w takim kierunku, aby te urządzenia, które są, stopniowo mogły 
być montowane.  
Radny Jacek Rogalka zauważył, iż urządzenia do klimatyzacji, to urządzenia elektroniczne,  
a elektronika „idzie” tak do przodu, że jeśli to poleży jeszcze 5 lat na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie, to nie będzie co założyć.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że dlatego ważne jest w tej chwili 
zacząć robić wszystko, aby te urządzenia w ciągu jak najkrótszego czasu mogły być 
zamontowane, bo jeżeli one zostaną zamontowane za 3-4 lata, to one już nie będą najnowszej 
generacji.  
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek poinformował, że elementy, które są 
zmagazynowane na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie mieszczą się w kwocie 
100.000,00 zł.  
Radny Zygmunt Niemczewski oświadczył, że choć nie głosował on tak, jak niektórzy radni, 
zgadza się z tym, iż wszystko jest potrzebne. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, skąd zdobyć 
na to środki finansowe. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski stwierdził, iż w dużej mierze odpowiedzi na to 
pytanie udzieliła Burmistrz Zofia Springer mówiąc o planowanych kierunkach działania  
w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania. Wyraził przy tym przekonanie,  
że wspólne myślenie całej Rady Miejskiej w Mosinie, a zwłaszcza Komisji Budżetu  
i Finansów związane z wyszukiwaniem możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł 
finansowania szczególnie tych zadań inwestycyjnych, doprowadzi do sytuacji takiej, iż kwota 
na dzień dzisiejszy zamykająca się sumą 1.000.007.000,00 zł, będzie mogła zostać 
powiększona już podczas następnej zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i to 
„poważnie”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej propozycji, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów  
o wykreślenie w pozycji 27 w dziale dotacje na zadania inwestycyjne wykazu inwestycji 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005, kwoty w wysokości 25.000,00 zł. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie odrzuciła wniosek w powyższej sprawie 10 głosami 
„przeciw”, przy 5 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”. Jeden radny nie wziął 
udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, iż Komisja Budżetu i Finansów 
podjęła jeszcze dwa wnioski, jednak Rada Miejska w Mosinie nie może ich głosować,  
gdyż w wyniku wcześniejszych głosowań propozycji wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
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Miejskiej w Mosinie, nie ma do zagospodarowania żadnych środków finansowych.  
W związku z tym wpisywanie do wykazu nowych inwestycji bez zapewnienia środków 
finansowych na to zadanie, nie byłoby działaniem zgodnym z prawem. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że Komisja Budżetu i Finansów nie 
wskazywała kwot, ponieważ jej wnioski proponowały pewne zmniejszenie, a nie wykreślenia. 
Zauważyła przy tym, iż jeżeli dobrze ona notowała, wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie wnioskowała również o wykreślenie kwoty w wysokości 50.000,00 zł  
na zakup „maszyny”. Stwierdziła też, że może jej gdzieś umknęło, gdzie ona została 
przekazana, ale Rada Miejska w Mosinie podejmując decyzje, może tak samo z tego punktu 
10 pomniejszyć kwotę 50.000,00 zł i można zrealizować te wnioski, które zostały zgłoszone, 
a przynajmniej spróbować je przegłosować. Wyraziła przy tym przekonanie, iż Rada Miejska 
nie musi całej kwoty 50.000,00 zł wprowadzać do punktu 10.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przypomniał, że Rada Miejska w Mosinie  
18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przeznaczyła kwotę 50.000,00 zł, 
wykreśloną z pozycji 26, do pozycji 10 – na współpracę z innymi zarządami drogowymi.  
Radny Jacek Rogalka wyraził przekonanie, iż ponieważ wszystkie dodatkowo złożone 
wnioski dotyczą budowy chodników i to w granicach dróg powiatowych i wojewódzkich, ten 
zapis jest jak najbardziej zasadny, jeżeli Gmina Mosina będzie chciała przy współudziale 
wykonywać te inwestycje. Wyraził przy tym przekonanie, że przy współudziale i partycypacji 
administratorów drogi, nie ma żadnego ograniczenia, żeby te inwestycje realizować.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zgodził się z radnym Jackiem Rogalką. 
Poinformował przy tym, że podobnego zdania była Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa, która też wskazywała na te chodniki, jako na największe potrzeby na dzień 
dzisiejszy. Stwierdził też, że obecnie Rada Miejska w Mosinie rozpatruje realia projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i nie ma takiej możliwości, żeby wpisać nowe zadania 
bez wskazania sposobu ich finansowania, ponieważ nie pozwala na to prawo. W związku  
z tym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, aby takie wnioski przyjąć. Zwrócił także uwagę, 
że Rada Miejska w Mosinie przegłosowała załącznik do projektu budżetu Gminy Mosina  
na rok 2005, którego dotyczyła zdecydowana większość proponowanych wniosków. 
Następnie zwrócił się o wyjaśnienie do Komisji Budżetu i Finansów, czy przeanalizowała ona 
pozostałe załączniki do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005 i rekomenduje Radzie 
Miejskiej w Mosinie całą uchwałę w pełnej treści do przyjęcia.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie zaopiniowała projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004 w całości, tylko złożyła do niego wnioski. Oświadczył przy tym,  
iż trudno mu się w tej chwili wypowiadać za Komisję Budżetu i Finansów.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że projekt budżetu Gminy Mosina 
na rok 2005 uzyskał rekomendację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,  
która po dokładnym przeanalizowaniu całej uchwały budżetowej stwierdziła, iż są one zgodne  
z prawem i z zasadami rachunkowości finansowej.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2005 wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/302/04 w powyższej sprawie 14 głosami „za”, 
przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski złożył podziękowania i gratulacje Burmistrz Zofii 
Springer oraz Skarbnik Gminy Mosina Ewie Marcniak za bardzo dużą pracę wykonaną  
w związku z przygotowaniem i konsultowaniem z poszczególnymi komisjami stałymi Rady 
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Miejskiej w Mosinie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005. Podziękował również 
wszystkim radnym Rady Miejskiej. 
W tym momencie salę obrad opuścił radny Marian Sobecki, tak więc odtąd w dalszym ciągu 
XXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało już tylko 19 radnych.   
 
do punktu 11. – Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2004 (uchwała).   
 Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że do Rady Miejskiej  
w Mosinie wpłynął wniosek o zmianę budżetu Gminy Mosina na rok 2004. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens stwierdził, iż wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie podjęła wniosek o wykreślenie  
z projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004, kwoty  
100.000,00 zł z adm-ów. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy zostało to już 
uwzględnione. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że kwota ta na razie znajduje się 
jeszcze w tym projekcie uchwały.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marek Klemens powiadomił, że „w takim 
układzie” wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2004, oprócz 
jednego punktu. Następnie odczytał wiosek Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu: 
„Komisja wnioskuje o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Mosina na rok 2004 kwoty 100.000,00 zł z dotacji na adm na finansowanie  
lub dofinansowanie realizacji inwestycji.” 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą do Głównej Księgowej 
Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzaty Antoniewicz o wyjaśnienie, skąd  
wzięła się kwota 100.000,00 zł i na co ma zostać przeznaczona. 
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz 
poinformowała, że powstaje dopiero baza dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, która 
jest już prawie na ukończeniu prac. Powiadomiła też, iż część pracowników pracuje obecnie 
w budynku przy ul. Krotowskiego, a druga część – w nowej bazie. Stwierdziła przy tym,  
że kwota 100.000,00 zł potrzebna byłaby do tego, aby zjednoczyć jak gdyby firmę,  
czyli przenieść pracowników do nowej bazy. Poinformowała także, iż obecnie trwają prace, 
które mają na celu stworzenie warunków pracownikom, żeby ich przenieść i zapewnić 
prawidłową pracę całego zakładu. Powiadomiła przy tym, że obecnie wygląda to w ten 
sposób, iż pracownicy przemieszczają się pomiędzy tymi dwoma budynkami i tracą na to 
bardzo dużo czasu. Kwota 100.000,00 zł byłaby potrzebna na to, żeby wykończyć „te” 
pomieszczenia, które znajdują się w tej chwili w halach nowej bazy. Zakładowi Usług 
Komunalnych w Mosinie zależy na tym, żeby nie obciążać budżetu przyszłego roku, tylko 
skorzystać ewentualnie „z tych pieniędzy”. Wiadomo bowiem, że w latach przyszłych  
w ramach środków własnych ZUK-u, nadal będą prowadzone tam prace inwestycyjne, 
remontowe, gdyż jest to teren ogromny i wymaga nakładów.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, jak to się stało, że kwotę około  
100.000,00 zł nie zagospodarowano w bazę mieszkaniową. Wyraził przy tym przekonanie,  
iż baza ta wymaga wielokrotnie wyższych nakładów remontowych. Stwierdził też,  
że 100.000,00 zł stanowi kilkanaście procent pieniędzy przeznaczonych w ogóle na remonty 
w budżecie Gminy Mosina na 2004 rok.  
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz 
wyraziła przekonanie, że nowa baza ZUK-u jest również zasobem komunalnym Gminy 
Mosina.  
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Radny Stanisław Barć zwrócił uwagę, iż nowa baza Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie 
nie jest jednak zasobem mieszkaniowym. 
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz  
potwierdziła, że nowa baza ZUK-u nie jest zasobem mieszkaniowym. Stwierdziła przy tym,  
iż do realizacji na bieżąco „tych” prac, niezbędne byłoby przekazanie „tej kwoty”.  
Radny Stanisław Barć zwrócił się o wyjaśnienie, czy można wnioskować, że Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie celowo nie zagospodarował środków finansowych przeznaczonych 
na bazę mieszkaniową. Wyraził też przekonanie, iż są inne formy finansowania inwestycji 
bazy Zakładu Usług Komunalnych, są kredyty. Stwierdził przy tym, że Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie jest samodzielną jednostką działalności gospodarczej. Oświadczył 
także, iż jest on „troszeczkę zszokowany” tą sytuacją, gdyż ma świadomość potrzeb 
remontowych bazy mieszkaniowej. Stwierdził przy tym, że dziwne jest nie zagospodarowanie 
kwoty 100.000,00 zł. 
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz 
przypomniała, iż dwa tygodnie temu ZUK w Mosinie prosił o zwiększenie dotacji i została 
ona przez Radę Miejską w Mosinie zwiększona. Stwierdziła przy tym, że było za mało czasu 
na zagospodarowanie tych środków finansowych. 
Radny Stanisław Barć zaproponował, aby przenieść „tę kwotę” do rezerwy budżetowej  
i w miarę możliwości, jak najszybciej ją zagospodarować z przeznaczeniem na bazę 
mieszkaniową, która jest podupadła.  
Radny Krzysztof Rembowski wyraził przekonanie, iż baza Zakładu Usług Komunalnych  
w Mosinie musi zostać zakończona, gdyż obowiązki, jakie Gmina Mosina nakłada na ten 
zakład wzrastają, w związku z czym powinien on zostać wyposażony. Przypomniał też,  
że radni wielokrotnie na ten temat rozmawiali i dali przyzwolenie na budowę nowej bazy 
ZUK-u. Wyraził przy tym przekonanie, iż należy być konsekwentnym. Stwierdził także,  
że wiadomo, iż Zakład Usług Komunalnych w Mosinie sam sobie nie poradzi z tymi 
kosztami, gdyż jest to bardzo duże zadanie i obciążenie go kredytem spowoduje między 
innymi wzrost kosztów usług tego zakładu. Wyraził przy tym przekonanie, że jeżeli  
pojawiła się kwota 100.000,00 zł, to należy ją przeznaczyć na kontynuowanie tego zadania 
inwestycyjnego, gdyż o ile on wie, to Zakład Usług Komunalnych w Mosinie bardzo 
sprawnie tworzy nowa bazę i z tego tytułu powstają zaległości płatnicze.  
Radny Stanisław Barć wyraził obawę, aby nie spowodować pewnego precedensu, gdyż nie 
zagospodarowanie kwoty np. na remont budynków mieszkalnych z zasobu komunalnego 
może spowodować, że potrzeby inwestycyjne, czy bieżące Zakładu Usług Komunalnych  
w Mosinie mogą spowodować, iż w następnym roku będzie to kwota 200.000,00 zł. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, iż Główna Księgowa Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz przypomniała, że trzy tygodnie temu Rada 
Miejska w Mosinie, na wniosek ZUK-u w Mosinie, przeznaczyła dotację celową w tym,  
a nie w innym paragrafie, natomiast obecnie radni słyszą, iż mają dokonać „tej zmiany”. Nie 
zgodziła się przy tym z sugestiami radnego Krzysztofa Rembowskiego, iż „trzeba”. Wyraziła 
przy tym przekonanie, że wyżej wymieniony radny nie podejrzewa przedstawicielki ZUK-u  
w Mosinie, iż nie wie o co występować. Jej zdaniem prościej byłoby poprosić Radę Miejską 
w Mosinie, aby ta inwestycja, te 100.000,00 zł nie w tym paragrafie, żeby podejmowała taką 
uchwałę, a nie inną. Stwierdziła też, iż po trzech tygodniach Rada Miejska w Mosinie jest 
zaskakiwana jak podejmuje takie decyzje, a obecnie proszona jest o przesuwanie tych 
środków finansowych. Zapytała przy tym radnego Krzysztofa Rembowskiego, czy nie  
czuje się on tak, iż radni nie zostali do końca poinformowani. Wyraziła także wątpliwość,  
że Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz  
nie wiedziała, iż tej kwoty nie zagospodaruje. 
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Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, iż poprzednia zmiana, którą 
Rada Miejska w Mosinie zajmowała się w dniu 16 grudnia 2004 r., nie dotyczyła spraw 
związanych z gospodarką mieszkaniową. Przypomniał przy tym, że w dziale 900 budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004 Rada Miejska w Mosinie zmniejszyła wydatki o kwotę 
124.000,00 zł, z czego 44.000,00 zł zostało przeznaczone na oświetlenie ulic, a 80.000,00 zł 
jako dotacja na zadanie inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie. Wyraził 
też przekonanie, iż nie było to właśnie w tym okresie i jeżeli była jakaś zmiana, to musiała 
nastąpić wcześniej. W związku z tym zapytał Skarbnika Gminy Mosina Małgorzatę 
Antoniewicz, czy sięga ona pamięcią, kiedy to mogło być.  
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, iż jest to nieistotne, ona bowiem tylko 
pokazuje to, że instytucja „czuwająca” nad tymi środkami finansowymi, które Gmina Mosina 
jej przekazuje, albo ma rozeznanie, albo nie do końca wie, na co ma je przeznaczyć. 
Stwierdziła przy tym, że Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie 
Małgorzata Antoniewicz nie obroniła się „tymi” argumentami i wzbudziła jeszcze większe jej 
wątpliwości, niż te, które miała ona w dniu wczorajszym, na posiedzeniu Komisji Budżetu  
i Finansów.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, jakie skutki finansowe 
spowodowałoby nie przeniesienie tej kwoty. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak stwierdziła, że w takim przypadku kwota ta nie 
byłaby wydatkowana. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż jest to kwestia taka,  
że wydatkowanie tych środków finansowych zgodnie z wnioskiem osoby, która dysponuje 
nimi, jest zawsze wydatkiem bardziej celowym i bieżącym mogącym przynieść większe 
efekty. Stwierdził też, że Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, przy tych swoich 
działaniach przynosi również pewne dochody, które między innymi są lokowane  
w budynkach mieszkaniowych. Wyraził przy tym przekonanie, iż nie są to jakieś 
oszałamiające kwoty, ale jest jakaś tam polityka działania i jeżeli prawidłowo będą  
te pieniądze wydane, to są tam planowane pewne działania związane z przystąpieniem  
do dalszego etapu segregacji odpadów. W związku z tym inwestycja w tym kierunku jest 
inwestycją celową. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy to chodzi tylko o taką 
techniczną sprawę i o zapłacenie, gdyż zostały wykonane już jakieś prace za te środki 
finansowe, ponieważ obecnie jest już dzień 29 grudnia br.  
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz 
poinformowała, iż w tym momencie ZUK w Mosinie poprosi o „zafakturowanie”  
w przyszłym roku.  
Radna Dorota Domagała zwróciła się z pytaniem, czy są wykonane prace, czy nie.  
Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Małgorzata Antoniewicz 
powiadomiła, że te prace zostały wykonane. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zapewnił, iż sama kwota jako taka zostanie 
sfinansowana, tylko jest kwestia czy z tegorocznego budżetu Gminy Mosina – racjonalnie, 
czy poprzez przesunięcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2005.  
Radny Marek Klemens wyraził wątpliwość, czy radni są w ogóle do czegokolwiek potrzebni, 
bo jeżeli już praktycznie zostało postanowione, a radni mają tylko „przyklepać”, to może  
od razu niech podpiszą wszystko, zgodzą się i niech to się odbywa bez ich udziału. Stwierdził 
przy tym, że nie wie on, dlaczego radni mają decydować o takich rzeczach, które  
z góry są już przesądzone. Jego zdaniem jest to bardzo dziwne i on już kiedyś ostrzegał przed 
dokonywaniem takich zmian, ale bez skutku.  
Radny Krzysztof Rembowski przypomniał, że Rada Miejska w Mosinie w trakcie tego  
i poprzedniego roku, wielokrotnie wyrażała poparcie dla idei rozwoju Zakładu Usług 
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Komunalnych w Mosinie, rozbudowy, zwiększenia zadań. Wyraził przy tym przekonanie,  
iż trzeba teraz konsekwentnie finansować to przedsiębiorstwo, gdyż bez tego nie można 
powierzać mu coraz większych zadań. Jego zdaniem Zakład Usług Komunalnych w Mosinie 
musi zostać dokapitalizowany, gdyż sam sobie nie poradzi z tym problemem. Zwrócił też 
uwagę, że ZUK w Mosinie miał wsparcie Rady Miejskiej w Mosinie i wyżej wymienione 
przedsiębiorstwo kierując się tym, dokonało pewnych inwestycji i wydatków, w związku  
z czym obecnie trzeba za to zapłacić.  
Radny Stanisław Barć oświadczył, iż nie rozumie ona takiego sposobu myślenia. Zwrócił się 
przy tym o wyjaśnienie, jak można było zlecić prace przynajmniej nie uzgadniając takiej 
sytuacji i nie mając zabezpieczenia finansowego.  
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, iż tak samo powinna się czuć 
Swietłana Bartkowiak w związku z ultrasonografem, ponieważ też miała zapewnienie. Mogła 
więc zakupić ten sprzęt, a potem ze zdziwieniem przyjąć, że radni zapisali, zanotowane to 
było i nie zostało zrealizowane. Oświadczyła przy tym, że nie przyjmuje argumentów radnego 
Krzysztofa Rembowskiego, ponieważ one jakoś mijają się z tym, co on sugeruje. Wyraziła też 
przekonanie, iż nie może tak być, nie może być takich dowolności, przy czym radni powinni 
być odpowiedzialni za środki finansowe, które są do ich dyspozycji. Stwierdziła przy tym,  
że podniesieniem ręki „za” daje się przyzwolenie „wykorzystania takiego, a nie innego celu”. 
W związku z tym zaapelowała, aby radni byli bardzo ostrożni w takim przyzwalaniu. 
Wyraziła także przekonanie, że pod tym, iż Zakład Usług Komunalnych w Mosinie ma się 
rozwijać, wszyscy się podpisują. Jednak radni buntują się przeciwko takiej dowolności 
kierowania tych środków finansowych.  
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się o wyjaśnienie, czy w momencie, gdy Rada Miejska 
w Mosinie decydowała o zwiększeniu finansowania Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, 
można posądzić to przedsiębiorstwo lub pracowników Urzędu Miejskiego o złą wolę,  
że zawyżyli te wydatki po to, aby na koniec roku wyszła nadwyżka i można było podjąć 
działania, o których obecnie jest mowa. Stwierdził przy tym, iż on nie podejrzewałby takiego 
działania. Pojawiły się bowiem środki finansowe, którymi można uregulować stare długi, 
które i tak są do uregulowania. Wyraził też przekonanie, że zabieg takiego przesunięcia jest 
sprawą drugorzędną.  
Radny Stanisław Barć oświadczył, że nie rozumie, dlaczego ma się to dokonywać z budżetu 
Gminy Mosina, skoro Zakład Usług Komunalnych w Mosinie jest samofinansującym się 
przedsiębiorstwem. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż radni w swojej dyskusji 
wychodzą poza meritum sprawy. Zwrócił przy tym uwagę, że w jednym i drugim przypadku,  
o którym trwa dyskusja, jest to dotacja Gminy Mosina. Jest tylko kwestia taka,  
czy pozostawić tę dotację na zasobach mieszkaniowych i ewentualnie narazić się  
na niewykorzystanie tych środków finansowych, czy przeznaczyć na dotację celową,  
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W związku z tym istnieje dylemat, na co te 
pieniądze przeznaczyć.  
Radny Jacek Rogalka oświadczył, iż ma on takie wrażenie, że może radni rzeczywiście 
popełnili błąd przy zakładaniu tych środków finansowych na przeniesienie Zakładu Usług 
Komunalnych w Mosinie w rejon ul. Sowinieckiej. Stwierdził przy tym, że wie on o tym,  
iż były przenoszone środki na adm przy którejś zmianie w budżecie Gminy Mosina. 
Oświadczył też, że troszeczkę czuje się on oszukany. Wyraził przy tym przekonanie,  
iż struktura mieszkań adm-owskich, „prowadzonych” przez Zakład Usług Komunalnych  
w Mosinie, nie jest w idealnym stanie. Stwierdził także, że jeżeli rzeczywiście to 
przedsiębiorstwo ma taką pilną potrzebę, to uważa on, iż należało to przeprowadzić w inny 
sposób i jego dyrektor powinien złożyć takie zapotrzebowanie, ale to powinna być „gra 
czysta”. Oświadczył przy tym, że dzisiaj ma on dylemat, ponieważ domyśla się, iż techniczna 
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jakość mieszkań adm-owskich nie jest wcale doskonała, natomiast środki finansowe, które 
powinny tam wpłynąć, przekazywane są na zupełnie inny cel. Wyraził również obawę,  
aby nie było to takim precedensem, o jakim mówił radny Stanisław Barć, bo jednorazowo 
radni mogą taki „grzech” popełnić, chociaż on będzie miał przy tym „wyrzuty sumienia”. 
Jego zdaniem powinno to być troszeczkę inaczej załatwione i radni powinni od razu zostać 
informowani, że potrzeba tyle i tyle środków finansowych na to zadanie i jeżeli jest gdzieś  
ich za mało, to trzeba dołożyć. 
Radny Krzysztof Rembowski stwierdził, iż Zakład Usług Komunalnych w Mosinie 
przedstawił zapotrzebowanie finansowe, jakiego potrzebuje ze strony władz samorządowych 
Gminy Mosina. Zauważył przy tym, że kwota bodajże 180.000,00 zł „padła”, na którejś  
z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Mosinie, przy czym została ona już przekazana  
z dotacji. Wyraził też przekonanie, iż obecnie jest to tylko konsekwencja. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu  
i Finansów, aby w dziale 900 budżetu Gminy Mosina na rok 2004 kwotę 100.000,00 zł 
pozostawić jako dotację na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W jego wyniku, Rada 
Miejska w Mosinie odrzuciła powyższy wniosek 9 głosami „przeciw”, przy 7 głosach „za”  
i 3 głosach „wstrzymujących się”. 
Radny Jacek Rogalka zapytał, dlaczego nie została wykonana inwestycja utwardzenia płyty 
targowiska miejskiego pozbrukiem oraz nie przystąpiono do modernizacji mosińskiego rynku. 
Zwrócił się też o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących działu 750 budżetu Gminy Mosina  
na rok 2004 – remontu Urzędu Miejskiego w Mosinie. Stwierdził przy tym, że są nieścisłości 
w wysokości kosztu tego zadania, gdyż w wykazie inwestycji na 2004 rok figuruje kwota 
550.000,00 zł, natomiast w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2005 jest to kwota  
650.000,00 zł. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, iż wpływają ciągle opracowania 
dotyczące modernizacji targowiska, które mają uwzględnić teren „otwarty”, znajdujący się  
w prywatnych rękach. Stwierdził przy tym, że inwestowanie w procesie, gdy również 
prywatni właściciele inwestują przy targowisku miejskim, w związku z czym nie ma 
warunków na to, aby określić w sposób jednoznaczny kształt parkingu, czy układu 
komunikacyjnego, stąd ta sprawa została ograniczona do górnej części, czyli parkingu  
przy sklepach. Powiadomił też, że dla „dołu” przedmiotowego terenu zostanie opracowana 
koncepcja. Poinformował także, iż trwa opracowanie koncepcji modernizacji rynku. 
Powiadomił przy tym, że w dniu wczorajszym odbył się drugi przetarg w tej sprawie i nie 
przyniósł on rozwiązania. W związku z tym zostanie ogłoszony kolejny przetarg. 
Radny Jacek Rogalka stwierdził, że ma on pewną wątpliwość, ponieważ w projekcie budżetu 
Gminy Mosina na 2005 rok, nie ma przewidzianych żadnych środków finansowych  
na to zadanie, w związku z czym nie wie on, po co ogłaszać przetarg.    
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, iż ma być to przetarg  
na opracowanie dokumentacji.  
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że nie ma przewidzianych środków finansowych  
na opracowanie tej dokumentacji.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że w innych pozycjach budżetowych 
znajdują się środki finansowe na to zadanie. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
poinformował, że środki finansowe na ten przetarg znajdują się w budżecie Referatu 
Planowania Przestrzennego i Budownictwa.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag i pytań, przewodniczący obrad 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Mosina na rok 2004. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
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Uchwałę nr XXXV/301/04 w powyższej sprawie 12 głosami „za”, przy 5 głosach 
„wstrzymujących się”. Dwóch radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Zmiana uchwał dotyczących rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza             

Gminy Mosina:  
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć przypomniał, że Komisja 

Rewizyjna przy uchwalaniu poprzednich uchwał dotyczących skarg związanych  
z działalnością firmy „IDMAR”, sygnalizowała możliwość nie wywiązania się  
terminu ich rozpatrzenia ze względu na to, iż poprosiła ona o opinię prawną dotyczącą 
kwestii, które zostały wyartykułowane w trakcie dwóch posiedzeń wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. Powiadomił przy tym, iż prośba o opinię w sprawie 
tych kwestii została skierowana do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 
Samorządowych i do dnia dzisiejszego ta opinia nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego  
w Mosinie. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do Rady 
Miejskiej w Mosinie o prolongatę terminu, przynajmniej do czasu zapoznania się wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie z tą opinią. Poinformował też,  
iż przedmiotowa opinia jest niezbędna do wypracowania stosownych wniosków. 
Zaproponował także, aby nie tworzyć kolejnej sytuacji konieczności przesuwania terminu 
rozpatrzenia tych skarg przez Komisję Rewizyjną i określić termin do dnia 17 lutego 2005 r. 
Wyraził przy tym nadzieję, że Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, 
z końcem stycznia, ewentualnie z początkiem lutego 2005 roku, taką opinię prześle do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie i Komisja Rewizyjna będzie mogła zakończyć pracę dotyczącą 
przedmiotowych skarg i przedstawić protokół pokontrolny na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
w lutym 2005 r. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, iż już trzeci raz lub więcej Rada Miejska  
w Mosinie ma podjąć uchwały przesuwające termin rozpatrzenia tych skarg. Wyraził przy 
tym przekonanie, że w sumie tych uchwał w „sposób sztuczny” powstaje bardzo dużo, 
natomiast sesje Rady Miejskiej w Mosinie odbywają się w ostatni czwartek miesiąca i ma on 
wątpliwość, czy należy przedłużyć termin rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną skarg  
do 17 lutego 2005 r. Zwrócił się też o wyjaśnienie, czy nie należałoby wyznaczyć dłuższego 
terminu, bo „praktycznie” „to” trzeci raz już wraca. Wyraził przy tym przekonanie, że jeżeli 
sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie pod koniec lutego 2005 roku, to znowu Komisja 
Rewizyjna nie zdąży. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć powiadomił, że opracowanie opinii 
prawnej zlecono Wielkopolskiemu Ośrodkowi Kształcenia i Studiów Samorządowych  
w grudniu 2004 r., w związku z tym zakłada on, iż w drugiej połowie stycznia  
lub na początku lutego 2005 r. WOKiSS opracuje tę opinię. Stwierdził przy tym, iż Komisja 
Rewizyjna może zobowiązać się, że jeżeli otrzyma tę opinię, to możliwie jak najszybciej 
rozpatrzy przedmiotowe skargi.  
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że przyjmuje argumenty Radcy Prawnego 
Zygmunta Kmiecika, jak i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stanisława Barcia. 
Wyraziła przy tym zdziwienie, że nie próbowali oni uzyskać informacji z Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, na ile czas przygotowania tej opinii jest 
odsuwany. Zapewniła też, że zdaje sobie sprawę, iż jest to ważne i że Komisja Rewizyjna 
podejmie słuszne wnioski i ta opinia jest jej niezmiernie potrzebna. Dziwi ją jednak, iż Radca 
Prawny Zygmunt Kmiecik oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Barć jakby 
usprawiedliwiali działania Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. 
Wyraziła przy tym przekonanie, że można było zapytać do kiedy Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych jest w stanie opracować ekspertyzę prawną. Wyraziła 
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także przypuszczenie, iż Gmina Mosina za nią zapłaci, w takiej, czy innej formie,  
a Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ma służyć samorządowi. 
Stwierdziła przy tym, iż widzi ona, że Radca Prawny Zygmunt Kmiecik „się burzy”. Wyraziła 
również przypuszczenie, że jeżeli Gmina Mosina nie płaci za tę ekspertyzę prawną,  
to na pewno z budżetu Gminy Mosina „idą” środki finansowe, gdyż posiłkuje się ona 
Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych i czy to są składki,  
czy forma zapłacenia akurat za te ekspertyzę prawną, to są to wydatkowane pieniądze 
podatników.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że Rada Miejska w Mosinie skierowała wniosek 
do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych o wydanie tej opinii. 
Poinformował też, że zgodnie ze Statutem Gminy Mosina, Komisja Rewizyjna może 
korzystać z porad, opinii, ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie 
związanym z przedmiotem jej działania. W przypadku, gdy skorzystanie z tego wymaga 
zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetowych, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady Miejskiej, 
celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym  
do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy Mosina. W związku z tym stwierdził,  
iż jeżeli zgodnie z wypowiedzią radnej Małgorzaty Twardowskiej będzie to związane  
z ponoszeniem kosztów przez Gminę Mosina, to musiałaby być jeszcze uchwała, która 
dawałaby legitymację Burmistrzowi Gminy Mosina do zawarcia umowy, gdyż to się wiąże  
z wydatkami.  
Radna Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, że bez względu na formę, wydatki są.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, iż ten przepis jest jednoznaczny i bez tej 
„legitymacji” Rady Miejskiej w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina nie może zawrzeć umowy 
i zapłacić za jej wykonanie.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby nie odchodzić od tematu. 
Powiadomił też, że na prośbę Komisji Rewizyjnej, zwrócił się do Dyrektora Wielkopolskiego 
Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych Macieja Kozika z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi prawnej na zadane, przez wyżej wymienioną komisję stałą Rady Miejskiej  
w Mosinie, pytania. Poinformował przy tym, iż było to 6 pytań, przy czym pismo zostało 
przekazane do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych i obecnie 
można oczekiwać odpowiedzi. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, jak długo trwało sporządzenie ekspertyzy 
przez prof. Marka Szewczyka dotyczącej działki Waldemara Wiązka. Zapytał też, jaki 
upłynął termin od momentu złożenia wniosku do jego realizacji. Zapewnił przy tym, że on  
o tym dokładnie wie, ale prosi o przypomnienie tego radnym. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się z prośbą, aby nie schodzić z tematu. 
Stwierdził przy tym, iż przedmiotowa sprawa związana jest z przesunięciem terminu 
rozpatrzenia skarg przez Komisję Rewizyjną, w związku z czym chciałby on, aby radni  
starali się tego tematu trzymać. Przypomniał też, że Komisja Rewizyjna proponuje, aby ten 
termin został określony na dzień 17 lutego 2005 roku.  
        

a) Jacka Kałka z dnia 4 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie 
zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu 
skarżącego (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka  
na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina oraz naruszenie interesu 
skarżącego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/303/04  
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w powyższej sprawie 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach  
„wstrzymujących się”. Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

  
b) wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, 

Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia 16 sierpnia 2004 r.  
o przeprowadzenie kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy 
Mosina (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadzenia  
na wniosek Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego 
Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego kontroli prawidłowości działań Burmistrza Gminy 
Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/304/04  
w powyższej sprawie 14 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Dwóch radnych 
nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
c) ponowienie skargi Jacka Kałka, Stanisława Baranioka, Michała 

Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka Raczyńskiego z dnia  
27 sierpnia 2004 r. na opieszałość Burmistrza Gminy Mosina 
(uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności ponownej skargi Jacka 
Kałka, Stanisława Baranioka, Michała Czerwińskiego, Jerzego Falbierskiego i Jacka 
Raczyńskiego na opieszałość Burmistrza Gmina Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/305/04 w powyższej sprawie 14 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Dwóch radnych nie wzięło udziału 
w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
d) Jacka Kałka z dnia 23 sierpnia 2004 r. na nienależyte wykonywanie 

zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności 
oraz interesów skarżącego (uchwała); 

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, 
przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności 
skargi Jacka Kałka na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, 
naruszenie praworządności oraz interesów skarżącego. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXXV/306/04 w powyższej sprawie 15 głosami „za”,  
przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. Jeden radny nie wziął udziału  
w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
e) Jacka Kałka z dnia 21 września 2004 r. na nienależyte wykonywanie 

zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie praworządności 
oraz interesów skarżącego (uchwała).  

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej uwag, pytań i wniosków, prowadzący 
obrady Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zlecenia 
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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie zbadania zasadności skargi Jacka Kałka  
na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina, naruszenie 
praworządności oraz interesów skarżącego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXXV/307/04 w powyższej sprawie 16 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”. 
Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 13.  –  Przystąpienie do sporządzenia  zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi 
Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1 
(uchwała). 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir 
Ambrożewicz przedstawił szczegóły związane z projektem uchwały o przystąpieniu  
do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, obejmującej działki  
o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił się o wyjaśnienie, jak dużej powierzchni dotyczy przedmiotowa 
sprawa oraz, czy uzgodnienia związane z kwestią sąsiedztwa muszą być dokonywane już  
na tym etapie, czy później – ewentualnie przy zgodzie na realizację zadania już docelowo. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
poinformował, że o ile dobrze pamięta, to przedmiotowy teren obejmuje powierzchnię około 
8 ha. Natomiast jeśli chodzi o sąsiedztwo, to przy zmianach studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i przy zmianach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego ma ono swoją procedurę ustaloną w odpowiedniej ustawie. 
Zgodnie z nią jest przewidziane wyłożenie do publicznego wglądu, dyskusja. W związku  
z tym te elementy zapoznania się jak gdyby, ustosunkowania się i wprowadzenia,  
co najważniejsze, uwag – istnieją. Dotyczy to dwóch etapów: zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i później „wywołania” miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Radny Krzysztof Rembowski zwrócił się do radnego Jerzego Falbierskiego o wyjaśnienie,  
co z tym łącznikiem ekologicznym, czy ta zmiana warunków zagospodarowania 
przestrzennego wpłynie jakoś na funkcję tego łącznika. 
Radny Jerzy Falbierski powiadomił, że ten łącznik ekologiczny został wkreślony  
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina z 1990 r., 
ale potem nastąpiły bardzo istotne zmiany. Po linii bowiem Kanału Mosińskiego w dół mapy 
łącznik ekologiczny został naruszony i przerwany przez, o ile dobrze pamięta, 279 działek 
między Borkowicami a Drużyną, które Rada Miejska w Mosinie poprzedniej kadencji 
przegłosowała dla grupy inwestorów. Oświadczył przy tym, że więcej na ten temat nie  
będzie się wypowiadał. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
poinformował, że faktycznie ten łącznik ekologiczny był wpisany w miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, ale pod koniec lat 90. albo na początku 
2000 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Mosina” zostało już zmienione właśnie na wysokości wsi Krosno i Borkowice. 
Dokonana została wówczas zmiana właściwie początku tego łącznika ekologicznego, który  
w ten sposób został przerwany, w związku z czym nie spełnia on już obecnie swojej funkcji. 
Radny Krzysztof Rembowski stwierdził, że w związku z tym zmiana przeznaczenia gruntów, 
o których obecnie jest mowa, w zasadzie nie zaszkodzi już temu łącznikowi ekologicznemu. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Twardowska 
przypomniała, że na etapie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” nie wymaga się żadnych dodatkowych „obostrzeń”. 
Powiadomiła przy tym, że jednak Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa „poszła bardzo 
ostrożnie w tym kierunku”, gdyż przed zaopiniowaniem planu budowy „miasteczka country” 
na terenie wsi Krosinko, postawiła warunek uzyskania w tej sprawie opinii zebrań wiejskich. 
Poinformowała też, że pomysłodawca przedmiotowej inwestycji spełnił ten warunek.  
W związku z tym Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa otrzymała opinię Zebrania 
Wiejskiego Sołectwa Krosinko, Ludwikowo, opinię Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krosno 
oraz opinię Nadleśnictwa Konstantynowo na temat planu wybudowania „miasteczka country” 
na terenie wsi Krosinko. Wyraziła przy tym przypuszczenie, że jeżeli byłyby 
przeciwwskazania i rzeczywiście zwierzyna tamtędy przemieszczałaby się, to Nadleśnictwo 
Konstantynowo nie wydałoby w przedmiotowej sprawie opinii pozytywnej. Znalazły się  
w niej bowiem tylko pewne zastrzeżenia, o ile pamięta, dotyczące palenia ognisk i różnych 
innych spraw, natomiast nie była to opinia negatywna w stosunku do planu wybudowania 
„miasteczka country” na terenie wsi Krosinko, który Rada Miejska w Mosinie ma obecnie 
zatwierdzić. Powiadomiła także, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu  
13 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Mosina” w części wsi Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6  
i 301/1. Wyraziła przy tym przekonanie, że jest to dość istotne. Przypomniała również,  
że przedmiotowa sprawa została wycofana z sesji Rady Miejskiej w Mosinie, ponieważ 
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego  
i Ładu Przestrzennego uważały, iż przed podjęciem decyzji należy poznać opinie rad 
sołeckich i zebrań wiejskich, na których okaże się, że lokalna społeczność zaakceptuje taką 
zmianę na tym etapie lub inwestor już nie będzie wydawał środków finansowych na realizację 
swoich planów.  
Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria 
Krause poinformowała, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała przystąpienie do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” w części wsi 
Krosinko, obejmującej działki o nr ewid. 271/1, 300/1, 280/6 i 301/1, na których ma powstać 
„miasteczko country”.  
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski zwrócił się o wyjaśnienie, czy na dzień 
dzisiejszy wiadomo, jaki rodzaj i zakres ma mieć przedmiotowa inwestycja.  
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz 
powiadomił, że przez inwestora został złożony program, koncepcja tejże inwestycji. Zwrócił 
przy tym uwagę, że obecnie jest mowa o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, która sprowadza się  
do wprowadzenia dla przedmiotowych terenów zapisu o przeznaczeniu ich pod usługi sportu  
i rekreacji.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Przemysław Pniewski poddał pod głosowanie projekt uchwały o przystąpieniu  
do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXXV/308/04 w powyższej sprawie 14 głosami „za”, przy 3 głosach 
„wstrzymujących się”. 2 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 16 do 29 grudnia 2004 r. 

Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że w okresie między sesyjnym odbyła 
spotkanie z przedstawicielami trzech spółek lekarzy rodzinnych z Mosiny i z Pecnej, podczas 
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którego przeprowadziła rozmowy na temat warunków najmu pomieszczeń gminnych  
na realizowanie tych zadań, na temat opieki medycznej wieczorowej, świątecznej i nocnej 
oraz potrzeby dyżurowania aptek. Stwierdziła przy tym, że jeżeli Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Krystyna Sakwa-Jakubowska pozwoli,  
to przedstawiciele tych spółek lekarzy rodzinnych będą obecni na najbliższym posiedzeniu 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, aby przedstawić swoje 
stanowisko w tej sprawie. Powiadomiła też, że „Szpital w Puszczykowie” od 1 stycznia  
2005 r. ma podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt, który będzie zapewniał 
mieszkańcom całej Gminy Mosina medyczną pomoc wieczorową, świąteczną i nocną. Szpital 
ten jest nawet gotów „uruchomić” dodatkowego lekarza w Izbie Przyjęć. Wyraziła przy tym 
przekonanie, że jest to dobre rozwiązanie, gdyż „uruchomienie” takiego dyżuru  
tylko na terenie Mosiny w zasadzie nie załatwi do końca problemu, ponieważ często pacjenci 
trafiają do „Szpitala w Puszczykowie” w poszukiwaniu leków. Towarzyszyć ma temu 
również, choć nie jest to jeszcze do końca „dopowiedziane”, uruchomienie na terenie wyżej 
wymienionego zakładu opieki zdrowotnej, apteki, dzięki czemu można byłoby od razu 
zaopatrzyć się w lekarstwa. Jej zdaniem pomoc medyczna świadczona na terenie „Szpitala  
w Puszczykowie”, w którym „pod ręką” są specjaliści, jest rozwiązaniem najlepszym. 
Poinformowała też, że spotkała się z p. Pawlakiem Prezesem firmy Anton Röhr w sprawie 
wyjazdu tego przedsiębiorstwa z terenu firmy „SWARZĘDZ MEBLE” S. A. Uzyskała ona 
zobowiązanie, że do końca stycznia br. ten wyjazd dla wszystkich inwestorów i zakładów 
produkcyjnych na tym terenie, zostanie uruchomiony. Tak więc po tym terminie cały ruch 
zostanie przeniesiony z ul. Gałczyńskiego i ul. Sowinieckiej w Mosinie na ul. Śremską. 
Powiadomiła także, że dwukrotnie odbyła wizję lokalną na terenie zakładu produkcyjnego 
„NOWATEX”, który do tej pory był miejscem pełniącym funkcję hurtowni tkanin 
samochodowych. Właściciel tejże hurtowni chce jednak uruchomić produkcję takich tkanin  
i jest do tego w pełni przygotowany. Składane są jednak odwołania mieszkańców 
sąsiadujących bezpośrednio z tym zakładem. W związku z tym celem wizji lokalnych, które 
przeprowadziła wraz z Kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
Sławomirem Ambrożewiczem oraz stronami w tej sprawie, była próba rozwiązania problemu. 
Nie wiadomo jednak, w jaki sposób sprawa ta zostanie rozwiązana, choć stoi ona  
na stanowisku, aby raczej zostało to załatwione polubownie. Jeżeli tak się nie stanie,  
to działania administracyjne będą trwały nadal. Poinformowała również, że wraz ze swoimi 
zastępcami i Kierownikiem Referatu Inwestycji Komunalnych Marią Wyzuj spotkała się  
z rzeczoznawcą zajmującym się zagadnieniami nieruchomości – Marianem Bolaninem,  
z którego wsparcia chce ona skorzystać, rozpoczynając w styczniu 2005 r. rozmowy na temat 
wartości utraconych. Powiadomiła przy tym, że wiąże ona z nim duże nadzieje, gdyż ma on  
w tej dziedzinie duże doświadczenie. Poinformowała też, że do końca grudnia br. zostanie 
zamontowana jedna kamera monitoringu wizyjnego, zdjęcia z której będą nagrywane przez 
serwer na terenie Urzędu Miejskiego w Mosinie. Kamera ta zostanie umieszczona  
na wysokości sklepu z artykułami malarskimi p. Pazgrata na mosińskim rynku. Będzie to 
kamera doświadczalna i na podstawie jej pracy, będzie ona oceniać, jak z tego korzystać  
i czy jest sens „pójścia” w tym kierunku, aby monitorować miejsca najbardziej zagrożone 
społecznie. Powiadomiła także, że jej zastępcy i Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata 
Kasprzyk uczestniczyli w wielu spotkaniach opłatkowych na terenie placówek podległych 
Gminie Mosina. Jednym z bardziej interesujących była msza hubertowska w kościele 
parafialnym w Czempiniu, w której uczestniczył jej zastępca Bogdan Robakowski. 
Poinformowała również, że osobiście uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym emerytów  
i rencistów na terenie wsi Krosno, w zakończonym opłatkiem Zebraniu Wiejskim Sołectwa 
Wiórek. Powiadomiła też, że w dniu 21 grudnia br. uczestniczyła w bardzo „ciepłej”  
i potrzebnej na terenie Gminy Mosina uroczystości, zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy 
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Społecznej w Mosinie i Mosiński Ośrodek Kultury na prośbę Wojewody Wielkopolskiego. 
Miało bowiem wówczas miejsce wręczenie wytypowanym 30 rodzinom „dość sporych” 
paczek świątecznych. Poinformowała także, że uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym  
na terenie Gimnazjum w Pecnej. Stwierdziła przy tym, że było to ważne spotkanie,  
gdyż podczas niego odbyła rozmowę przede wszystkim na temat problemów wyżej 
wymienionej placówki oświatowej, przy czym ma ona nadzieję, iż Gimnazjum w Pecnej 
„wychodzi na prostą” i będzie tylko lepiej. Powiadomiła również, że w dniu 24 grudnia br. 
wraz ze swoimi zastępcami wzięła udział w wigilii osób samotnych i „słabo” sytuowanych, 
która miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
odbyło się spotkanie przygotowawcze w sprawie ostatecznego przyłączenia wsi Wiórek  
i Czapury do magistrali wodociągowej. W związku z tym zasilanie z własnego źródła zostanie 
zakończone. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że w dniu jutrzejszym odbędzie się odbiór zatoki 
autobusowej, poprawiającej bezpieczeństwo przy Zespole Szkół w Mosinie  
przy ul. Sowinieckiej w Mosinie. Poinformowała też, że jej zastępca Bogdan Robakowski 
wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na temat problemu dróg 
powiatowych.  
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski powiadomił, że będą możliwe negocjacje, 
rozmowy na temat dróg, które zgodnie z prawem Starosta Poznański chce przekazać jako 
drogi nie spełniające charakteru dróg powiatowych, gdyż określa się, iż drogą powiatową nie 
jest droga, która nie łączy siedzib gmin. W związku z tym taką drogą nie jest  
np. ul. Sowiniecka w Mosinie, która jako pierwsza miałaby zostać przekazana Gminie 
Mosina, ale rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane. 
Radna Danuta Białas przypomniała, że Burmistrz Zofia Springer na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie mówiła, iż na dzisiejszej sesji poda więcej informacji na temat konkursu 
ofert organizacji pożytku publicznego. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że na razie nie ma w tej sprawie nic  
do powiedzenia, gdyż jak będzie budżet, to będzie pewnik. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski powiadomił, że w budżecie Gminy Mosina  
na 2005 rok na ten cel przeznaczono kwotę 300.000,00 zł. 
Zastępca Burmistrza Stanisław Dębiec poinformował, że do 15 stycznia 2005 r. wszystkie 
organizacje, które wzięły udział w konkursie ofert, otrzymają informacje, co jest zgodne  
z odpowiednią ustawą. Przypomniał przy tym, że konkurs ofert został przeprowadzony  
w dniu 15 grudnia br. 
Radna Danuta Białas stwierdziła, że interesuje ją, jaką kwotę przeznaczono na realizację  
I etapu konkursu ofert. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że jest to kwota 147.290,00 zł. 
 
do punktu 15. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że XXXVI sesję Rady 
Miejskiej w Mosinie planuje zorganizować w dniu 27 stycznia 2005 r. o godz. 16.00. 
Przypomniał przy tym, że Komisja Budżetu i Finansów ma odbyć swoje najbliższe 
posiedzenie w dniu 13 stycznia 2005 r.; Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa – w dniu  
4 stycznia 2005 r.; Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – 10 stycznia 2005 r.; Komisja 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – 12 stycznia 2005 r.; Komisja Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego – 11 stycznia 2005 r.; Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa – 14 stycznia 2005 r.; Komisja Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej – 6 stycznia 2005 r., a Komisja Rewizyjna – 5 stycznia 2005 r. Natomiast 
wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Inwestycji, 
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Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
i Planu Rozwoju Lokalnego odbędzie się w dniu 18 stycznia 2005 r. Wszystkie te posiedzenia 
mają się odbyć o godz. 17.30. Zwrócił też uwagę, że obowiązkiem wszystkich komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie jest ustalenie na tych posiedzeniach rocznych planów pracy,  
aby mogły one zostać zaprezentowane Radzie Miejskiej, przy czym plan pracy Komisji 
Rewizyjnej ma zostać przez nią zatwierdzony.  
Powiadomił także, że z dniem 20 grudnia br. radna Magdalena Wojciechowska podjęła 
decyzję o wystąpieniu z Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita 
Mosińska Naszym Dobrem”, jednocześnie rezygnując z pełnionej w nim funkcji sekretarza. 
Natomiast z dniem 29 grudnia br. została ona członkiem Klubu Radnych „Praworządna 
Gmina”, w związku z czym liczy on na dzień dzisiejszy 4 członków. 
Poinformował również, że reprezentował Radę Miejską w Mosinie na spotkaniu wigilijnym 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego,  
na gwiazdkowym spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, mszy myśliwskiej  
w Czempiniu, wigilii Mosińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  
oraz wigilii dla seniorów, która odbyła się we wsi Krosno. 
Radny Jacek Rogalka zwrócił uwagę, że podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
jedna z radnych, nadgorliwa jak sądzi, interweniowała w Straży Miejskiej w Mosinie celem 
usunięcia samochodów radnych stojących tuż przy krawędzi chodnika przed Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury. Stwierdził przy tym, że przyjeżdżając na tę sesję nie było możliwości 
zaparkowania samochodów w innym miejscu. Poza tym Gospodarczy Bank Spółdzielczy  
w Mosinie ma swój parking, który służy jego klientom. Powiadomił też, że interweniujący 
strażnik miejski powołał się na znak drogowy, który kiedyś dotyczył tylko ul. Dworcowej. 
Stwierdził przy tym, że w ostatnim okresie ten znak „w dziwny sposób zmienił swój kierunek 
działania”, tak jakby zakaz zatrzymywania się i postoju obowiązywał „w tę stronę”.  
W związku z tym może on ewentualnie zasugerować zmianę miejsca odbywania sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, gdyż radni przybywający samochodem do Mosińskiego Ośrodka 
Kultury wiedzą, jaka jest sytuacja. Tak się złożyło, że on również w dniu dzisiejszym musiał 
przybyć samochodem na sesję Rady Miejskiej w Mosinie i zaparkował tuż przed Mosińskim 
Ośrodkiem Kultury, a strażnicy miejscy powołując się na znak drogowy, nakazali mu 
usunięcie jego samochodu. Dobrze się stało, że było miejsce w głębi parkingu, w związku  
z czym mógł on przestawić swoje auto. Zaapelował także do rozsądku radnej, która dzwoniła 
w tej sprawie, aby czasami zastanowiła się nad swoim postępowaniem. Przypomniał również, 
że Burmistrz Zofia Springer deklarowała, iż na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
przedstawi informację o sprawach Gminy Mosina, które znajdują się w Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym w Poznaniu. Zwrócił się przy tym z prośbą, aby jeśli informacja  
na ten temat nie została dotąd przygotowana, przedstawić ją na następnej sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie. Stwierdził też, że przedtem nie wiedział, która radna zadzwoniła do Straży 
Miejskiej w Mosinie, ale teraz już wie. 
Radna Magdalena Wojciechowska oświadczyła, że się nie wstydzi tego, co zrobiła. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski wyraził nadzieję, że był to jednorazowy 
incydent związany z nietypową porą odbywania dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 
ponieważ jeżeli radni przyjeżdżają na godz. 16.00, to parking przed Gospodarczym Bankiem 
Spółdzielczym w Mosinie oraz przed Mosińskim Ośrodkiem Kultury jest praktycznie do ich 
dyspozycji. O godz. 10.30 bowiem nie było na nich wolnego miejsca do parkowania,  
gdyż w tym czasie odbywa się największy ruch w tych instytucjach. Jeżeli więc sesje Rady 
Miejskiej w Mosinie będą odbywać się w „normalnym” terminie, to będzie łatwiej je 
przeprowadzić. 
Radna Magdalena Wojciechowska zauważyła, że są to przepisy ustawy o ruchu drogowym. 
Zapytała przy tym, jeżeli radni mają dawać taki przykład, to co o nich powiedzą. Zauważyła 
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też, że ona wiele razy wysłuchiwała uwag radnego Jacka Rogalki o różnych przepisach. 
Stwierdziła przy tym, że jeżeli się u kogoś widzi słomkę, to u siebie w oku trzeba zobaczyć 
belkę. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski wyraził przekonanie, że ma wniosek najdalej idący. 
W związku z tym zwrócił uwagę, że w wykazie inwestycji na rok 2005 znajduje się projekt 
przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie, na który przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Wyraził 
przy tym przekonanie, że jest to temat ważny. 
Radny Jacek Rogalka zapewnił, że głosował za tym, aby to zadanie znalazło się w wykazie 
inwestycji na rok 2005. Stwierdził przy tym, że jednak miejsc parkingowych od tego nie 
przybędzie. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski zapewnił, że projekt przebudowy ul. Dworcowej  
w Mosinie ma zakładać zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy tej ulicy.  
Radna Magdalena Wojciechowska zwróciła uwagę, że nikt nie może być ponad prawem. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski stwierdził, że zamyka dyskusję na ten temat. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że w zatwierdzonym budżecie Gminy 
Mosina na rok 2005 znajduje się tylko projekt przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie, a sam 
projekt nie przysporzy miejsc parkingowych. 
Zastępca Burmistrza Bogdan Robakowski stwierdził, że dlatego mówił o kwocie 2.000,00 zł 
przeznaczonej na to zadanie, ma on jednak nadzieję, iż zostanie ona zwiększona.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że radny Marek Klemens będzie pilnował, 
aby w protokole z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie zostało zapisane to, co Rada 
Miejska ustaliła. Stwierdziła też, że rozumie, iż ta pora odbywania sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie została radnym narzucona. Zwróciła się przy tym z prośbą do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie Przemysława Pniewskiego, który organizuje pracę Rady Miejskiej,  
aby albo konsultował to, czy przeanalizował to z radnymi. Być może, o czym świadczy 
frekwencja, godz. 11.00 pozostałym radnym nie przeszkadza, jednak ona prosi,  
aby następnym razem uzgadniać z radnymi pory odbywania sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski poinformował, że była taka informacja już  
na koniec miesiąca listopada br. i podjęta została próba ustalenia tego już na sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie w dniu 16 grudnia br. Stwierdził przy tym, że była to jednorazowa 
sprawa związana z budżetem Gminy Mosina na rok 2005. Z drugiej jednak strony,  
jeżeli dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Mosinie rozpoczęłaby się o godz. 16.00, to obecnie 
byłaby już godzina około 24.00. Wyraził też nadzieję, że wszystkie sprawy organizacyjne 
zostaną „dopięte” do końca na spotkaniu przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie w dniu 3 stycznia 2005 r. i te przemyślenia zostaną przedstawione Radzie 
Miejskiej na jej najbliższej sesji.  
 
do punktu 16. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radna Magdalena Wojciechowska stwierdziła, że zawsze w tym punkcie porządku 
obrad sesji Rady Miejskiej w Mosinie jest narzekanie i utyskiwanie. Natomiast ona w tym 
momencie bardzo chciała podziękować Urzędowi Miejskiemu w Mosinie za wiele rzeczy, 
które zostały wykonane na Osiedlu Nr 5 w Mosinie, między innymi ostatnio zgłaszane 
oświetlenie, wjazdy, kanały, zbiorniki wody. 
Radna Krystyna Sakwa-Jakubowska zwróciła się o rozważenie, czy sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie nie można było rozpoczynać nie o godz. 16.00, tylko wcześniej. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski zaproponował, aby on wspólnie ze swoimi 
zastępcami oraz z przewodniczącymi komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie przygotował 
propozycję kalendarium pracy radnych na cały rok 2005 i w jego ramach zostaną 
zaproponowane godziny poszczególnych spotkań. Wyraził przy tym przekonanie,  
że trzykrotnie była już głosowana propozycja zmiany godziny rozpoczynania sesji Rady 
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Miejskiej w Mosinie na godziny przedpołudniowe, ale za każdym razem była ona odrzucana. 
Sprawa jest jednak otwarta i jak zwykle zadecyduje o niej większość radnych w głosowaniu.  
Radny Jacek Bąkowski powiadomił, że dokonano dewastacji sygnalizacji przy torach 
kolejowych na ul. Farbiarskiej i na wjeździe na ul. Targową w Mosinie. Ktoś bowiem zrobił 
sobie z „daszków” nad tymi sygnalizatorami urządzenia do ćwiczeń. Spowodowało to,  
że obecnie „daszki” te zasłaniają światła sygnalizacyjne, co stwarza niebezpieczeństwo  
dla ruchu. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że radni otrzymali swoich teczkach 
postanowienie sądu, na którym znajduje się jej nazwisko. Jej bowiem zdaniem jawność  
i pełna informacja dla wszystkich radnych powinna być. 
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski poinformował, że tego postanowienia nie ma  
w teczkach radnych. W związku z tym zwrócił się do radnej Małgorzaty Twardowskiej,  
aby powiedziała o co chodzi w całości. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że w takim razie są dwie sprawy, gdyż trzeba 
także wyjaśnić, dlaczego tego postanowienia sądu nie ma w teczkach radnych i nie mogła ona 
z tej formy skorzystać, z której korzystał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Przemysław Pniewski i inni radni. Natomiast postanowienie, o którym ona mówi, jest 
wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący jej prywatnej 
sprawy, ale pośrednio i Rady Miejskiej w Mosinie, gdyż podejmuje ona uchwały związane  
z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. WSA postanowiło bowiem wymierzyć 
Ministrowi Środowiska grzywnę w wysokości 500 zł i zasądzić na rzecz skarżących zwrot 
kosztów. Świadczy to o tym, że właściciele, w tym i ona, niezadowoleni z pewnych działań, 
podejmują pewne kroki i nie cofają się przed niczym. W związku z tym pewne 
nieprawidłowości są zawsze wychwytywane. Tak samo, jeżeli Rada Miejska w Mosinie 
„dopełniła nieprawidłowości”, to właściciele nie zaprzestaną swoich działań. Wyraziła przy 
tym wolę, aby radni byli zorientowani w tym temacie i wiedzieli, że wszelkie 
nieprawidłowości zostaną wychwycone. 
 
do punktu 17. – Życzenia noworoczne. 

Przewodniczący obrad Przemysław Pniewski złożył radnym życzenia noworoczne. 
Wyraził przy tym wolę, aby nowy rok 2005 był dla nich rokiem udanym, rokiem w którym 
będą oni mogli realizować swoje zamierzenia zawodowe i społeczne, łącząc to z miłością 
najbliższych i szczęściem rodzinnym. Powiadomił też, że pod choinką czeka na każdego  
z radnych prezent w postaci kalendarza. 
 
do punktu 18. – Zakończenie sesji. 

Prowadzący obrady Przemysław Pniewski podziękował wszystkim radnym, 
zaproszonym gościom oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji, 
pożegnał ich i zakończył XXXV sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 17.25. 
 
 
    protokołował                   przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski              Przemysław Pniewski 

radny nadzorujący 
sporządzenie protokołu 

 
Marek Klemens 
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