
Protokół nr XXXI/08 
z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2008 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4. 

 
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo–Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2008 / uchwała. 
6. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.05 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
i mieszkańców Gminy Mosina. Następnie poinformował, iż w środę bieżącego tygodnia zmarł 
p. Jan Jankowski – pierwszy po transformacji ustrojowej w 1989 r. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie. Stwierdził też, że był to człowiek niezmiernie życzliwy, pracowity  
i bez reszty oddany „tej” gminie i jej mieszkańcom. Zaproponował przy tym, „abyśmy” 
chwilą ciszy uczcili jego pamięć i zwrócił się do zebranych na Sali Reprezentacyjnej z prośbą 
o powstanie.  
Zebrani na Sali Reprezentacyjnej chwilą ciszy uczcili pamięć p. Jana Jankowskiego. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła powiadomił, że uroczystości pogrzebowe odbędą się  
w kościele pod wezwaniem Św. Jakuba w Żabnie w dniu jutrzejszym, to jest w sobotę  
o godz. 10.00. Uczestniczyć w nich będzie poczet sztandarowy „naszej” gminy i „nasza” 
delegacja. Zaprosił przy tym radnych Rady Miejskiej w Mosinie do udziału w tej 
uroczystości. Następnie poinformował, że w dniu „22 sierpnia” wpłynęło pismo od burmistrz 
Zofii Springer. Odczytał przy tym pismo Burmistrza Gminy Mosina nr BG/0114/20/08 z dnia 
21 sierpnia 2008 r., będące wnioskiem o zwołanie XXXI sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie, które stanowi załącznik niniejszego protokołu, a także art. 20 ust. 3 oraz ust. 1 
zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Stwierdził także,  
że ponieważ wszystkie warunki wymagane wyżej wymienionymi przepisami zostały 
spełnione, „otrzymaliście państwo” zaproszenia do udziału w dzisiejszej sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie wraz z porządkiem obrad.   
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 19 radnych,  
co stanowi 90,48% ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej. W związku z tym Rada 
Miejska w Mosinie jest władna do podejmowania uchwał. 
Nieobecny był radny Waldemar Wiązek oraz radny Paweł Przybył ze względu na stan 
zdrowia. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  

 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby funkcję członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej pełnili radni: 
a) Waldemar Waligórski, 
b) Stanisław Mikołajczak.  
W związku z tym, że wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili innych kandydatur, 
przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
Waldemara Waligórskiego oraz kandydaturę radnego Stanisława Mikołajczaka. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie 17 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, 
wybrała Komisję Wnioskowo-Skrutacyjną w składzie: radny Waldemar Waligórski i radny 
Stanisław Mikołajczak. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 
protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawowała radna Danuta 
Białas.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, a radna Danuta Białas wyraziła 
zgodę na kandydowanie, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie 
kandydaturę radnej Danuty Białas na radną nadzorującą sporządzenie protokołu  
z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”, wybrała radną Danutę Białas  
do nadzorowania sporządzenia protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Zmiana budżetu Gminy Mosina na rok 2008 / uchwała. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów na swoim wczorajszym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Mosina na rok 2008. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się o wyjaśnienie, czym ma zostać utwardzona ul. Szkolna  
w Pecnej, na jakiej długości i jaka jest cena tego. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, że „szacujemy” cenę około  
200 tys. zł i to ma być położony asfalt.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy w ramach budowy wodociągu 
do Głuszyny Leśnej miejscowość Kubalin również zostanie zwodociągowania. Jeżeli nie,  
to prosi, aby podać przyczyny. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak powiadomił, że „ta” dokumentacja, „te” środki 
finansowe są przewidziane na zasilanie konkretnie Głuszyny Leśnej. Wodociąg zostanie 
poprowadzony ze wsi Wiórek i „w tym” zadaniu, ponieważ miało ono umożliwić 
finansowanie przez Agencję Rolną, nie mogło obejmować „jakichś tam dodatkowych 
rzeczy”. Agencja pytała się, czy „zasilamy” tylko byłych pracowników PGR-u, czy również 
inne tereny „mają być”, gdyż wtedy „byśmy dostali mniejszy procent”. To nie znaczy,  
że jeżeli zadanie „to” zostanie wykonane, przewód będzie, iż nie będzie można się podłączyć 
i w późniejszym okresie „zwiększyć” i podłączyć następnych mieszkańców. 
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W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2008. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXXI/197/08 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie w głosowaniu imiennym  
nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008, stanowią załącznik 
niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, że spotkanie z przewodniczącymi 
komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się wyjątkowo o godz. 18.00  
w najbliższy poniedziałek. 
Burmistrz Zofia Springer oświadczyła, że chciała wszystkim serdecznie podziękować  
za przybycie, za tak sprawne przeprowadzenie sesji Rady Miejskiej w Mosinie – „panu 
przewodniczącemu”, za pozytywną opinię po szczegółowej analizie zaproponowanych zmian 
– Komisji Budżetu i Finansów. Serdecznie dziękuje ona, ponieważ wiadomo jej, że „to” 
zaburzyło „wasze” plany, ale konieczność odbycia sesji Rady Miejskiej w Mosinie była 
rzeczywiście duża. Dlatego dziękuje ona, że „włączyliście się” w tę odpowiedzialną pracę 
samorządu. 
 
Do punktu 6. –  Zakończenie sesji. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła podziękował radnym za konstruktywność obrad  
i zakończył  nadzwyczajną XXXI sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 16.25. 
 
 
   Protokołował                                    Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                            Jacek Szeszuła 

   Radna nadzorująca 
  sporządzenie protokołu 

 
 Danuta Białas 
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Lista załączników 
 
1. Uchwała nr XXXI/197/08 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 
2. Wniosek burmistrz Zofii Springer nr BG/0114/20/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. o zwołanie 

XXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
3. Lista obecności radnych. 
4. Lista zaproszonych gości. 
 


