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

która odbyła się w dniu 7 października 2008 r. 
w Sali Imprezowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

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

Otwarcia sesji o godzinie 16.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
oraz mieszkańców Gminy Mosina. Zwrócił też uwagę, że w materiałach, które „państwo 
otrzymali”, jest pismo nr FB. MB. 3014/25/08 Burmistrza Gminy Mosina Zofii Springer  
z dnia 3 października 2008 r. Następnie odczytał fragment wyżej wymienionego pisma, które 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Stwierdził przy tym, że pismo to wyczerpuje 
wszystko, co jest związane z sesją nadzwyczajną zgodnie z literą prawa, w związku z czym 
taka sesja Rady Miejskiej w Mosinie została zwołana. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 20 radnych, co stanowi 95,24% 
ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej. Nieobecny był ze względu na wyjazd służbowy  
– radny Marian Jabłoński. Stąd też wszystkie uchwały, które Rada Miejska w Mosinie 
powinna podjąć, „podejmiemy” na pewno zdecydowaną większością głosów. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
 
do punktu 3. – Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej.  

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby funkcję członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej pełnili radni: 
a) Paweł Przybył, 
b) Waldemar Waligórski.  
W związku z tym, że wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a pozostali radni nie zgłosili innych kandydatur, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pawła Przybyła  
i kandydaturę radnego Waldemara Waligórskiego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wybrała Komisję  
Wnioskowo-Skrutacyjną w składzie: radny Paweł Przybył i radny Waldemar Waligórski. 
 



 2

do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 

protokołu z nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawował radny Jerzy 
Falbierski.  
Radny Jerzy Falbierski wyraził zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Falbierskiego  
na nadzorującego sporządzenie protokołu z nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”  
– wybrała radnego Jerzego Falbierskiego do nadzorowania sporządzenia protokołu  
z nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Zmiana uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że 6 dni po sesji Rady Miejskiej w Mosinie  
jest taka potrzeba zmiany. Troszeczkę dziwi, że „nasze” służby nie zorientowały się  
w temacie, iż aż tyle środków finansowych zaoszczędzono w przetargach. Natomiast chce ona 
zadać 2 pytania. Mianowicie dotyczące załącznika nr 6, pozycja 22, pozycja 25. Zauważyła 
przy tym, że były to szeroko dyskutowane pozycje, gdy „zatwierdzaliśmy” budżet  
na rok 2008, a środki „te” zostały całkowicie skasowane „do zera”. Zapytała też,  
czy w pozycji 22 w ogóle nie uruchomiono żadnych środków finansowych na projekt 
dotyczący tak ważnego rozwiązania, szeroko wydyskutowanego i zatwierdzonego przez Radę 
Miejską w Mosinie. Natomiast pozycja 25 – jest to współpraca z mieszkańcami: czy należy 
zdjąć całą kwotę w wysokości „150 tysięcy”, gdy obecna Rada Miejska w Mosinie miała 
możliwość i parokrotnie „gościliśmy” na „naszych” sesjach przedstawicieli „społecznego 
komitetu Drużyna–Nowinki”, którzy zwracali się kilkakrotnie ze swoim problemem 
dotyczącym niemożliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Parokrotnie odbyły się 
spotkania „z panią burmistrz”, natomiast problemu nie rozwiązano. „Te” pisma „śledziliśmy 
wszyscy”, ponieważ „pan przewodniczący” zawsze je załączał, w związku z czym wszyscy 
„jesteśmy” na bieżąco i doskonale „wiemy”, że była ze strony „tych” mieszkańców deklaracja 
udziału finansowego „tego zadania”. Natomiast z przykrością stwierdza ona, że na dzień 
dzisiejszy proponuje się całkowite wycofanie „tej” kwoty. Drugie jej pytanie dotyczy tego,  
że rzeczywiście środki finansowe „przeznaczamy” na to, o czym „pan burmistrz” mówił  
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. Jest to jakże 
bardzo ważne zadanie i potrzebne, co do tego nikt z nas – radnych, chyba nie ma żadnych 
wątpliwości. Natomiast ona chciała usłyszeć jedno zapewnienie, że tym razem środki 
finansowe zostaną właściwie wykorzystane, iż inwestycja będzie trwała i po okresie 
zimowym „nie będziemy” musieli znowu zasilać „to” zadanie jakimiś środkami, co nastąpiło 
w przypadku ul. Piotrowskiej w Daszewicach. Rada Miejska w Mosinie wówczas bowiem 
parokrotnie „musiała zwiększać” środki finansowe ze względu na to, że tak fachowi 
specjaliści podchodzili do tematu, tak szeroko rozumiano konsultacje społeczne,  
gdzie na zebraniach mieszkańców informowano, iż jest to najlepsze, trafne rozwiązanie. 
Niestety, takie, jak w rzeczywistości się okazało – nie było najlepsze. Bardzo prosi ona  
o takie zapewnienie, że „na tym” podkładzie, „ta” inwestycja zostanie właściwie wykonana. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, że w przypadku ul. Rzeczypospolitej 
Mosińskiej przetarg wykaże, czy „te” środki finansowe „nam” wystarczą. On nie może 
powiedzieć, że na pewno wystarczą, gdyż „rynek” dzisiejszy zachowuje się bardzo różnie. 
„My analizujemy ten rynek, bierzemy pod uwagę przetargi”, które już „żeśmy ogłosili”  
i okazuje się, że bardzo to różnie wygląda. Czasami „jesteśmy” zaskoczeni, iż „jest 
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stosunkowo nisko”, tak, jak dotyczy to np. prac związanych z oświetleniem, gdzie „mieliśmy” 
duże oszczędności, również duże oszczędności były na ul. Targowej, a w przypadku wielu 
zadań okazuje się, że przetarg zupełnie inaczej wygląda, mimo, iż „na wszystko robimy 
kosztorysy” według tych samych zasad i „staramy się”, żeby cena wyjściowa oscylowała  
w pobliżu wartości kosztorysowej. Tak życie pokazuje i on nie może gwarantować,  
że na pewno „to” starczy. Zapewnił przy tym, że chciałby, żeby „to” starczyło. Jeżeli 
„państwo uchwalicie tę kwotę” na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, „ten” kosztorys jest „ciut” 
wyższy, „my jeszcze to analizujemy”, gdyż „zastanawiamy się”, czy dla pewności ogłosić 
przetarg na – „załóżmy” – 80% zadania i wtedy mieć pewność, iż „wykonamy te 80”,  
czy zaryzykować. „Zastanawiamy się, robimy jeszcze ostatnie analizy” i w najbliższych 
dniach „taką decyzję podejmiemy i do przetargu przystąpimy”. Zdarzały się bowiem 
przetargi, gdzie znacznie niżej niż „żeśmy szacowali to było”. W każdym bądź razie „zależy 
nam na tym”, żeby „to” wykonywać. Jeżeli chodzi o zdjęcie „tych 150 tysięcy” ze współpracy 
z mieszkańcami, to powodem tego jest między innymi rozstrzygnięcie Wojewody 
Wielkopolskiego w stosunku do uchwały, jaką Puszczykowo przyjęło też na taką współpracę. 
Wojewoda Wielkopolski bowiem stanął na stanowisku, że jest to zadanie własne i gmina nie 
powinna takich umów zawierać. Stąd „mamy z tym” dylemat. Być może „zaproponujemy 
państwu”, żeby do „tego” wrócić i jeszcze raz skonsultować może „z wojewodą” i uchwałę 
jakąś przygotować dotyczącą zasad korzystania z tej współpracy z mieszkańcami. Jeżeli 
chodzi o współpracę z „drogami wojewódzkimi”, to on w tej chwili nie ma korespondencji  
z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, z której wynikało wyraźnie, iż „nie chcieli 
oni, powiedzieli, że zwrócą się w przyszłym roku, nie chcieli w tym roku od nas żadnych 
środków”. Zrealizowany został chodnik w Rogalinku i z tego, co „żeśmy słyszeli”, to obecnie 
jest przygotowany następny przetarg i wszystko na to wskazuje, że trzeci – ostatni etap tego 
chodnika w Rogalinku – zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Natomiast sprawa  
ul. Piotrowskiej – to jest złożony problem i ta ulica jednak wymaga pewnego odwodnienia,  
to jest zbyt ważna ulica, „żebyśmy sobie pozwolili na to”, że „położymy” asfalt, 
„utwardzimy”, a woda będzie się lała na posesje. W związku z tym przede wszystkim „żeśmy 
zlecili” wykonanie analizy spływu wód i rozwiązania sprawy kanalizacji deszczowej  
– odwodnienia „tego” terenu. Jak to będzie gotowe, to „nie wycofujemy się” – „to” zadanie 
„mamy” na uwadze i na pewno w budżecie na przyszły rok „taka” propozycja będzie. 
„Chcemy to realizować”, ale mając pewność, że kolejny raz nie będzie to przymiarka  
„na oko”, tylko będzie to rzeczowo, najpierw opracowane i dopiero później wykonana 
dokumentacja na samą nawierzchnię i docelowo wykonanie tej nawierzchni. W przypadku 
pozycji 22 „państwo byliście informowani”, że „myśmy występowali” o fundusz unijny  
w sprawie partycypacji i „żeśmy nie dostali”. Jest to zadanie, którego wykonanie liczy 
„kilkanaście milionów” i w chwili obecnej „my nie chcemy się wycofywać z tego zadania”. 
„Mamy” wykonaną dokładnie koncepcję na to zadanie drogowe, łącznie z mostem, „tam”  
do ul. Konopnickiej i myśli on, że „wrócimy do tego”, ale bez funduszy zewnętrznych jest 
mała szansa, aby zadanie, które kosztuje „kilkanaście milionów”, „żebyśmy to wykonali”.  
W związku z tym jest „to” za mała kwota i dlatego „żeśmy na razie odstąpili”, co nie znaczy, 
że „chcemy z tego zrezygnować”. Obecnie są załatwiane i toczą się sprawy terenowo-prawne, 
które „chcemy dopiąć”, a być może w przyszłym roku lub w kolejnym na pewno „do tego 
wrócimy”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów nie debatowała nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2008. Natomiast wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
rozmawiała na bazie pisma, które „otrzymaliśmy” z dnia 2 października br. Generalnie te 
propozycje, które zostały przez Komisję Budżetu i Finansów na ostatnim jej posiedzeniu 
przyjęte, znalazły się w projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008  
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z drobną zmianą, zapowiadaną zresztą przez zastępcę burmistrza Sławomira Ratajczaka,  
która zależała od efektu rozstrzygnięcia przetargowego na odwodnienie i utwardzenie  
ul. Szkolnej w Pecnej. Ten efekt spowodował, że o kwotę, która jest naniesiona „w tejże” 
pozycji, są pomniejszone wydatki na budowę nawierzchni w ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
W związku z tym myśli on, że może czuć się upoważniony do stwierdzenia, iż propozycje, 
które zostały pozytywnie przyjęte przez Komisję Budżetu i Finansów, znajdują swoje 
odzwierciedlenie w projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2008,  
a przedstawione na nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie są przez Komisję 
Budżetu i Finansów akceptowane. Został też poruszony problem zadysponowania pewnej 
kwoty na sieć wodociągową w Nowinkach, natomiast Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 
wyjaśnienia zastępcy burmistrza Sławomira Ratajczaka, że w wyniku rozmów z właścicielami 
„tychże” działek, zadanie „to” zostanie wprowadzone do projektu budżetu na rok 2009. 
Biorąc to wszystko pod uwagę, jako przewodniczący nie poddał pod głosowanie „tegoż” 
wniosku, ale ma on nadzieję, że Komisja Budżetu i Finansów ze zrozumieniem  
i po wyjaśnieniu zastępcy burmistrza Sławomira Ratajczaka, z nadzieją oczekuje 
wprowadzenia „tego” zadania do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2009. Reasumując  
– Komisja Budżetu i Finansów opiniuje zmiany pozytywnie. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, że w stosunku do propozycji, jaka  
wtedy „na tym” posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów padła, zmiana polega na tym,  
iż „57 tysięcy” niestety „musimy po przetargu dołożyć” do zadania w Pecnej i o tę kwotę jest 
mniej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej – na realizację „tego” zadania, ale to będzie 
wyjaśniane. Natomiast „reszta jest to samo”. 
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 XXXIII/210/08 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
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. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, że chciał bardzo podziękować „państwu”  
za pozytywne ustosunkowanie się do „naszego” wniosku. Wyraził przy tym przekonanie,  
że pozwoli to przyspieszyć pewne inwestycje. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Koalicji Samorządowej” Jan Marciniak stwierdził,  
że chciał w imieniu Klubu Radnych „Koalicji Samorządowej” podziękować za bardzo bliską 
realizację zadania utwardzenia ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, o które to zadanie  
od początku „tejże” kadencji „nasz” klub radnych bardzo zabiegał. 
 
do punktu 6. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zakończył nadzwyczajną XXXIII sesję Rady 
Miejskiej w Mosinie o godz. 16.25. 
 
 
   Protokołował                                    Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                            Jacek Szeszuła 

   Radny nadzorujący 
  sporządzenie protokołu 

 
 Jerzy Falbierski 
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Lista załączników 
 
1. Uchwała nr XXXIII/210/08 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 
2. Wniosek burmistrz Zofii Springer nr FB. MB. 3014/25/08 z dnia 3 października 2008 r.  

o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
3. Lista obecności radnych. 
4. Lista zaproszonych gości. 
 


