
Protokół nr I/06 
z I sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, 

ul. Dworcowa 4. 
 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Powierzenie przewodnictwa obrad radnemu seniorowi. 
4. Ślubowanie radnych. 
5. Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (uchwała). 
7. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej (uchwała). 
9. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 
10. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 
11. Sprawozdanie o stanie Gminy Mosina. 
12. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
13. Zapytania i wnioski radnych. 
14. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.00 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
kadencji 2002-2006 Przemysław Pniewski, który powitał przybyłych na sesję radnych, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina. Pogratulował przy tym radnym 
społecznego zaufania i wyboru na V kadencję Rady Miejskiej w Mosinie, życząc dobrej  
i owocnej współpracy dla społeczności gminy. Następnie złożył kwiaty na ręce Zofii 
Springer, a także gratulacje z okazji wyboru na Burmistrza Gminy Mosina na kolejną 
kadencję. Wręczył również kwiaty wszystkim radnym kadencji 2006 – 2010. Złożył przy tym 
życzenia owocnej pracy i zwrócił się z prośbą, aby w miarę możliwości kierować się 
maksymą: „Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i miej baczenie na efekt”.         
 
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 21 radnych, co stanowi 100 % ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej w Mosinie.  
Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego 
protokołu. 
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do punktu 3. – Powierzenie przewodnictwa obrad radnemu seniorowi.  
Prowadzący obrady Przemysław Pniewski przekazał prowadzenie obrad I sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie radnemu seniorowi Jackowi Szeszule.  
 
do punktu 4. – Ślubowanie radnych. 
 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, iż zgodnie z art. 23a ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, radni składają ślubowanie przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu. Wyjaśnił, że po odczytaniu przez niego tekstu roty, wywołani kolejno 
radni powstaną i wypowiedzą słowo: „ślubuję”. Każdy z radnych przy tym, może dodać 
zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał tekst ślubowania w brzmieniu: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców.”  
Wywołani kolejno radni złożyli ślubowanie, zgodnie z udzieloną wyżej instrukcją. W trakcie 
ślubowania, Radca Prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że z art. 190 ordynacji wyborczej 
dla rad gmin, rad powiatów i sejmików wynika, iż wygaśnięcie mandatu radnego następuje  
na skutek wyboru na wójta. Wybór nastąpił wczoraj, przy czym potwierdzi to dopiero 
„komisarz”. W związku z tym, nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnej Zofii Springer z mocy 
ustawy.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, iż rozumie on, że Zofia Springer nie składa 
ślubowania radnego.  
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik potwierdził powyższą wypowiedź. 
Na wniosek przewodniczącego obrad Jacka Szeszuły, Rada Miejska w Mosinie uczciła 
minutą ciszy pamięć ofiar tragedii na Śląsku.   
 
do punktu 5. – Wybór nadzorującego prowadzenie protokołu. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby funkcję nadzorującej 
prowadzenie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Mosinie pełniła radna Danuta Białas. 
W związku z tym, że wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na tę propozycję, prowadzący 
obrady Jacek Szeszuła poddał jej kandydaturę pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska 
w Mosinie jednogłośnie – 20 głosami „za” wybrała radną Danutę Białas do nadzorowania 
prowadzenia protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 6. – Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała). 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, że dla sprawnego 
przeprowadzenia mających się odbyć w dniu dzisiejszym wyborów Przewodniczącego oraz 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie, konieczne jest powołanie Komisji 
Skrutacyjnej. Zaproponował, aby pracowała ona w składzie 3-osobowym. Następnie zwrócił 
się z prośbą o zgłaszanie kandydatów. Zwrócił też uwagę, iż nie mogą to być osoby, które 
będą kandydować na funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Mosinie. 
Radny Jan Marciniak zaproponował z ramienia „Koalicji Samorządowej”, aby do Komisji 
Skrutacyjnej kandydował radny Marian Jabłoński. Wyżej wymieniony radny wyraził zgodę 
na kandydowanie. 
Radna Maria Krause zaproponowała w imieniu radnych KKW „Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska”, aby do Komisji Skrutacyjnej kandydowała radna Krystyna Szczygieł – Nowak. 
Wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radna Małgorzata Twardowska zaproponowała, aby do Komisji Skrutacyjnej kandydował 
radny Leszek Dymalski. Wyżej wymieniony radny wyraził zgodę na kandydowanie. 
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W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag do zgłoszonych wyżej kandydatur,  
prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby do projektu uchwały w sprawie 
powołania Komisji Skrutacyjnej, wpisać następujących radnych: Leszek Dymalski, Marian 
Jabłoński, Krystyna Szczygieł – Nowak. Następnie odczytał przedmiotowy projekt uchwały, 
po czym poddał go pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr I/1/06 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 7. – Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony, radni otrzymali wraz z zaproszeniami na tę sesję. W związku z tym, że radni 
nie zgłosili żadnych propozycji zmian, w ten sposób został ustalony porządek obrad I sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 8. – Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej (uchwała). 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego 
bezwględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,  
w głosowaniu tajnym. Następnie zwrócił się z prośbą o przedstawianie kandydatur na 
stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Radny Jan Marciniak w imieniu radnych „Koalicji Samorządowej” zgłosił propozycję, aby 
funkcję Przewodniczącego Rady pełnił radny Jacek Szeszuła. Przedstawił przy tym 
uzasadnienie dla powyższej kandydatury. Radny Jacek Szeszuła wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Burmistrz Zofia Springer zgłosiła kandydaturę radnej Barbary Czaińskiej na stanowisko 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie wraz z uzasadnieniem. Radna Barbara Czaińska 
wyraziła zgodę na kandydowanie. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych kandydatów, prowadzący obrady Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy radnych kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie – 20 głosami „za”.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie 
kart do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie  
i zarządził przerwę w obradach dla dokonania tej czynności. 
Po wznowieniu obrad, prowadzący obrady Jacek Szeszuła poinformował, że „musimy” 
wrócić do poprzedniego punktu, ponieważ nastąpiło „pewne” złamanie prawa. Burmistrz 
Zofia Springer bowiem, nie składając ślubowania, nie mogła proponować kandydatury radnej 
Barbary Czaińskiej. Stwierdził, iż „wyjaśniliśmy” z „panem mecenasem” całą sprawę,  
w związku z powyższym, aby formalnościom i prawu stało się zadość, zwrócił się z prośbą  
o ponowne zgłoszenie tej kandydatury.  
Radna Maria Krause w imieniu radnych komitetu wyborczego „Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska”, zgłosiła kandydaturę radnej Barbary Czaińskiej na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie. Radna Barbara Czaińska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Członek Komisji Skrutacyjnej Krystyna Szczygieł – Nowak przedstawiła zasady 
obowiązujące podczas głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Mosinie. Następnie po rozdaniu ponumerowanych i ostemplowanych kart do głosowania, 
wzywani w kolejności alfabetycznej radni wrzucali do urny wyborczej swoje karty do 
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.  
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Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zarządził przerwę w obradach dla podliczenia 
oddanych głosów i sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną protokołu z przeprowadzonego 
głosowania.  
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Dymalski odczytał 
protokół wyżej wymienionej komisji z przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 listopada 2006 r., z którego wynika, że zgłoszeni 
kandydaci otrzymali  następującą liczbę głosów: radna Barbara Czaińska – 10 głosów, radny 
Jacek Szeszuła – 10 głosów. W związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby głosów przez 
żadnego z kandydatów, nie nastąpiło rozstrzygnięcie wyboru na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mosinie.  
Radna Maria Krause zwróciła się w imieniu radnych komitetu wyborczego „Nowoczesna 
Rzeczpospolita Mosińska” o 15 minut przerwy.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zarządził 15-minutową przerwę w obradach.         
Po wznowieniu obrad, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił się z prośbą o powtórne 
zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.  
Radny Jan Marciniak w imieniu radnych „Koalicji Samorządowej”, powtórnie zgłosił 
kandydaturę radnego Jacka Szeszuły na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. Radny 
Jacek Szeszuła wyraził zgodę na kandydowanie.  
Radna Maria Krause w imieniu radnych komitetu wyborczego „Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska”, powtórnie zgłosiła kandydaturę radnej Barbary Czaińskiej na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie. Wyżej wymieniona radna wyraziła zgodę na kandydowanie.   
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych kandydatur, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy radnych kandydatów na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie – 20 głosami „za”.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart 
do głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie  
i zarządził przerwę w obradach dla dokonania tej czynności. 
Po wznowieniu obrad członek Komisji Skrutacyjnej Krystyna Szczygieł – Nowak dokonała 
rozdania ponumerowanych i ostemplowanych kart do głosowania. Następnie wzywani  
w kolejności alfabetycznej radni, wrzucali do urny wyborczej swoje karty do głosowania  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zarządził przerwę obradach dla podliczenia oddanych 
głosów i sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną protokołu z przeprowadzonego głosowania.  
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Dymalski odczytał 
protokół wyżej wymienionej komisji z przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 listopada 2006 r., z którego wynika,  
że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mosinie został wybrany 11 głosami „za” radny Jacek 
Szeszuła. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie poddał powyższy projekt uchwały 
pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr I/2/06  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła wyraził pogląd, że dewizą „naszego” działania 
powinna być myśl zawarta w ślubowaniu – dobro mieszkańców. Podziękował przy tym 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 2002-2006 Przemysławowi 
Pniewskiemu za współpracę, życząc dalszej owocnej pracy na rzecz mosińskiego samorządu.  
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do punktu 9. –Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 
  Radny Jan Marciniak poinformował, iż radni „Koalicji Samorządowej” proponują, aby 
liczba Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie ograniczyła się do dwóch. Uważają 
oni bowiem, że dwie osoby oraz Przewodniczący, doskonale zorganizują pracę Rady. Poza 
tym, nie widzą uzasadnienia, aby mnożyć koszty związane z „utrzymaniem” kolejnego, 
trzeciego Wiceprzewodniczącego.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie propozycję, aby liczba 
Wiceprzewodniczących była określona jako „dwa”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie, z uwzględnieniem przegłosowanej wyżej 
propozycji. Następnie poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr I/3/06 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 
20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (uchwała). 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego 
Zygmunta Kmiecika, czy wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie musi 
odbyć się w drodze tajnego głosowania. 
Radca Prawny Zygmunt Kmiecik odpowiedział twierdząco. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zgłaszanie 
kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
Radna Maria Krause w imieniu komitetu wyborczego „Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska”, zgłosiła kandydaturę radnej Barbary Czaińskiej oraz kandydaturę Jerzego 
Falbierskiego na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie, wraz z uzasadnieniem.  
Radny Marek Klemens w imieniu „Praworządnej Gminy”, zgłosił kandydaturę radnej 
Małgorzaty Twardowskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie, wraz  
z uzasadnieniem.     
W związku z tym, że radni nie zgłosili innych kandydatów, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy radnych kandydatów na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie – 20 głosami „za”.  
Radna Barbara Czaińska, radna Małgorzata Twardowska oraz radny Jerzy Falbierski wyrazili 
zgodę na kandydowanie.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart 
do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie  
i zarządził przerwę w obradach dla dokonania tej czynności. 
Po wznowieniu obrad członek Komisji Skrutacyjnej Krystyna Szczygieł – Nowak 
przedstawiła zasady obowiązujące podczas głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie po rozdaniu ponumerowanych 
i ostemplowanych kart do głosowania, wzywani w kolejności alfabetycznej radni wrzucali  
do urny wyborczej swoje karty do głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zarządził przerwę w obradach dla podliczenia 
oddanych głosów i sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną protokołu z przeprowadzonego 
głosowania.  
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Leszek Dymalski odczytał 
protokół wyżej wymienionej komisji z przeprowadzonych wyborów  
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 listopada 2006 r., z którego 
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wynika, że zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: radna Barbara Czaińska 
– 17 głosów, radny Jerzy Falbierski – 9 głosów i radna Małgorzata Twardowska – 12 głosów. 
W związku z tym I Wiceprzewodniczącą Rady została radna Barbara Czaińska, natomiast  
II Wiceprzewodniczącą - radna Małgorzata Twardowska.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie. Następnie poddał powyższy projekt 
uchwały pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr I/4/06 
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
 
do punktu 11. –  Sprawozdanie o stanie Gminy Mosina. 
 Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że funkcjonowanie gminy to przede wszystkim 
realizowanie ustawy budżetowej, ustawy najważniejszej, która decyduje o wszystkim. 
Poinformowała, iż przedstawi ona zatem stan finansów gminy na dzień 31 października,  
w formie zrealizowanych dochodów i wydatków. Powiadomiła, że dochody na plan 
45.199.03,00 zł, zostały wykonane w 86%. Jest to przy tym bardzo dobre wykonanie  
w wysokości 39.043.591,00 zł. Zaległości według sprawozdania na dzień 30 września,  
to kwota 3.125.269,00 zł. Służby finansowe cały czas pracują nad windykacją tychże środków 
poprzez egzekucję, tytuły wykonawcze, ustanawianie przymusowych hipotek. Największe 
zaległości, około 60% w stosunku do ogólnego zadłużenia, to zaległości z tytułu podatków  
i opłat oraz 38% - to są zaległości z dochodów, z mienia, czyli czynsze, mieszkania itp. 
Skutki obniżenia stawek podatkowych, to kwota, która nie wpływa do budżetu w skutek 
decyzji uchwały Rady Miejskiej określającej. Jest to „u nas” strata w wysokości 2.485.611,00 
zł. Do tego czasu, o którym mówi sprawozdanie, czyli do 31 października, na podstawie 
decyzji, umorzyła ona 85.624,00 zł podatków i 30.467,00 zł, na wniosek zainteresowanych 
osób, zostało rozłożone na raty lub odroczone. Wydatki na plan 53.187.200,00 zł,  
są wykonane w wysokości 68% na kwotę 36.536.657,00 zł. Wykonanie jest przy tym niższe 
wydatków niż dochodów, gdyż wiele inwestycji jest w tej chwili finalizowanych i będą 
regulowane rachunki. Deficyt budżetu w kwocie 7.988.197,00 zł, został pokryty  
z 10.000.000,00 obligacji, nadwyżki budżetowej w wysokości 1.988.197,00 zł. Zostało to 
umniejszone o spłatę kredytu w wysokości 4.000.000,00. Z zaciągniętego zobowiązania, czyli 
z obligacji, na dzień 27 listopada, wykorzystano 5.200.000,00. W roku 2006, spłata pożyczki 
to kwota 4.000.000,00 oraz należne odsetki, około 384.000,00, płatne do końca kwartału.  
Na dzień 30 września 2006 r., spłacono 3.255.540,00 zł. Ostatnia rata wraz z odsetkami płatna 
jest do 20 grudnia 2006 r. w wysokości miliona złotych plus odsetki. Płatności faktur 
dokonywane są na bieżąco i na dzień 27 listopada 2006 r., gmina nie posiada zaległości z tego 
tytułu.  
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński stwierdził, iż rok 2006, to rok wzmożonych działań 
inwestycyjnych, to rok wytężonej i efektywnej pracy „naszych” służb, które przyczyniły się 
do zrealizowania bardzo bogatego wachlarza zadań. W czasie całego roku, zgodnie  
z propozycją Burmistrza Gminy Mosina, Rada dokonywała kilku zmian dotyczących 
realizowanych tematów jak i środków przeznaczonych, a w wyniku tych działań finalnie,  
na dzień dzisiejszy, już zrealizowano łącznie 51 zadań inwestycyjnych. Jak wcześniej 
wspomniał, część zadań jest już zakończona, przy tym część w trakcie realizacji. 
Poinformował, iż projekt sieci wodociągowej w ulicy Konopnickiej, przy kwocie planowanej 
40.000,00, jest zadaniem w trakcie realizacji, a zakończone zostanie w 2007 roku. 
Przeprowadzono 3 przetargi na wykonawcę projektu sieci wodociągowej – Wiórek, Głuszyna 
Leśna, Kubalin, przy czym kwota planowana to 58.000,00. W wyniku powyższych 
przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy zadania i zgodnie z ustawą zamówień 
publicznych, dokonano wyboru wykonawcy z wolnej ręki, a została nim firma „PROWOD”  
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z Poznania. Termin wykonania to 31 maja 2007 r. Zrealizowane zostało zadanie likwidacji 
ujęcia wody we Wiórku, z planowaną kwotą 22.000,00. W trakcie realizacji znajduje się 
budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie, przy kwocie planowanej 35.000,00. Inwestycja 
realizowana jest przy tym przez „AQUANET”, przy czym wykonawcą zadania jest 
konsorcjum „HYDROBUDOWA 9 i Harbart”. Planowany termin zakończenia zadania to 
kwiecień 2007 r. Ponadto wynegocjowano wykonanie kanalizacji deszczowej od 
„AQUANET-u” długości 365 metrów w ulicy Bocznej i Tylnej w Krośnie oraz wzmocnienie 
ulicy Bocznej, Tylnej i Leśnej w Krośnie tłuczniem na długości 1350 metrów. W końcowej 
fazie opracowywania znajduje się projekt budowy kanalizacji sanitarnej  
w Krosinku, przy planowanej kwocie 20.000,00. Wykonawcą jest Biuro Usług Projektowych 
„PROWOD” z Poznania. Zrealizowane zostało zadanie wykonania przyłącza wodociągowego 
w Radzewicach, przy czym planowana kwota to 9.000,00 zł. Zostały wykonane kolejne dwa 
zadania, dotyczące utwardzenia geokratą ulicy Szkolnej i Piotrowskiej w Daszewicach. 
Wykonawcą zadania na ulicy Szkolnej jest firma Zakład Robót Drogowych „Marek 
Dachtera”, przy czym są to 333 metry bieżące z planowaną kwotą 160.000,00. Zadanie na 
ulicy Piotrowskiej zrealizowane zostało przez tego samego wykonawcę, przy planowanej 
kwocie  341.000,00 i długości utwardzonej drogi - 567 metrów. Dwa następne zadania, są to 
„nasze” największe zadania. Jest to budowa ulicy Targowej w Mosinie i budowa dróg  
na Osiedlu Budzyń. Oba zadania realizowane są przez tę samą firmę i jest to Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Komunalnego „Władysław Nogaj” z Poznania oraz Przedsiębiorstwo Robót 
Budowlano – Inżynieryjnych „Podhorecki” z Poznania. Termin wykonania zadania  
na ul.  Targowej to 22 grudzień 2006 r., natomiast w przypadku zadania budowy dróg  
na Osiedlu Budzyń to 30 listopada 2006 r.. Następnym „ważkim” zadaniem, są ścieżki 
rowerowe, przy czym planowany budżet na te ścieżki wynosi 375.000,00. „Budowaliśmy”  
i jeszcze trwa budowa trzech ścieżek – ścieżki rowerowej na ulicy Leszczyńskiej w Mosinie, 
gdzie wykonawcą jest Zakład Brukarski Jerzy Boruczkowski oraz ścieżki na ulicy  Śremskiej, 
którą wykonuje firma Stec z Błażejewa. Termin wykonania to 11 grudzień 2006 r. Trzecia 
ścieżka, jest to ścieżka na drodze do Rogalinka. Częściowo jest już ona wykonana, a dalszą 
część „planujemy” do realizacji w przyszłym roku. Na projekt modernizacji mostu  
w Krosinku na ulicy Lipowej, została przeznaczona kwota 72.000.00 zł, przy czym jest  
to zadanie projektowe. Był na to zadanie ogłoszony przetarg i został unieważniony z uwagi  
na pewną zmianę koncepcji zakresu remontu. Obecnie „przygotowujemy się” do przetargu 
na dokumentację. W wyniku tego przetargu powstanie projekt na modernizację,  
z podniesieniem nośności mostu do 15 ton. Na budowę chodnika w Rogalinku przy  
ul. Mostowej, budżet wynosi 340.000,00 zł. Wyłoniono wykonawcę pierwszego etapu 
realizacji tego zadania i jest to firma „Hudroland i Hydroinstal Sp. z o.o. z Garb koło 
Swarzędza, przy czym termin wykonania to 20 styczeń 2007 r. Zakres robót obejmuje 
budowę chodnika na odcinku od ulicy Północnej do ulicy Krótkiej w Rogalinku oraz 120 
metrów bieżących kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych. Są 
czynione równocześnie starania, by kolejny etap realizacji został wykonany przez 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Natomiast zadanie budowy chodnika w Krośnie, 
„realizowaliśmy” razem z powiatem. Zadanie to wykonano, a „nasz” wkład to 30.000,00 zł. 
Wykonane i odebrane zostało zadanie budowy chodnika w Mieczewie, wykonawcą jest 
Zakład Robót Drogowych „Dachtera”. Planowana kwota to 125.000,00 zł.  Wykonywane 
zostało także następne zadanie projektowe i jest to chodnik na ulicy Marcinkowskiego  
w Mosinie. Projekt znajduje się w końcowej fazie opracowywania, przy czym jest tam 
największy problem z ewentualną dyskusją, która się jeszcze rozwinie, dotyczącą wycinki 
drzew. W każdym razie wystąpiono do Starostwa o wydanie decyzji dotyczącej wycinki 
drzew, jednocześnie ta decyzja nie jest obowiązkiem, w związku z czym można „ten” temat 
przedyskutować, w jakim zakresie ten chodnik „zrealizujemy”. Opracowano projekt 
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techniczny na budowę nawierzchni ulicy Śremskiej w Mosinie. Koszt zadania to 159.000,00, 
a wykonawcą był Bogdan Cybulski ze Słupcy. W chwili obecnej trwa procedura odbiorowa 
zadania. Będą czynione też starania, by przy współudziale Powiatu Poznańskiego zrealizować 
nakładkę asfaltową na pozostałym odcinku tej drogi. Opracowano także projekt techniczny na 
przebudowę skrzyżowania ulic Leśmiana i Śremskiej. Wyłoniono wykonawcę, przy czym 
termin wykonania zadania to 3 grudzień 2006 r. Z kolei uzbrojenie terenu inwestycyjnego 
przy ul. Śremskiej, tak zwana „droga do Röhra”, to zadanie, które wykonał Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie. Koszt zadania to 400.000,00. W przypadku zadania „Przebudowa 
targowiska w Mosinie”, „jesteśmy” na etapie „kończenia” parkingu przy targowisku oraz 
„jesteśmy” w trakcie wykonywania koncepcji, na bazie której zostanie sporządzony projekt 
techniczny oraz realizacja przebudowy targowiska. Planowany budżet na to zadanie wynosi 
100.000,00 zł. Wykonany został projekt na budowę chodnika w ulicy Wiosny Ludów. 
Wyłoniono wykonawcę tego zadania, na które przeznaczono 315.000,00. Terminem jego 
realizacji jest 20 grudnia 2006 r. Jeśli chodzi o zakres, wykonany zostanie chodnik  
w ulicy Wiosny Ludów, na odcinku od ulicy Sowinieckiej do Marcinkowskiego oraz w ulicy 
Sowińskiego, na odcinku do ulicy Topolowej. W pozostałej części ulicy Sowińskiego, 
przewidziany jest chodnik do remontu po jednej stronie ulicy. Inwestorem remontu będzie 
„ENEA”. Wykonano również chodnik na ulicy Jasnej i Słonecznej, a koszt z tym związany to 
73.000,00 zł. Następnie „wykonujemy” modernizację i rozbudowę budynku po „SKR-ach”  
w Rogalinku. Na to zadanie planuje się 150.000,00 zł, a jego wykonawcą jest firma 
poznańska. Termin wykonania to 20 grudnia. Opracowywany jest obecnie projekt kotłowni  
i instalacji c.o. w ramach modernizacji Klubu Rolnika w Krosinku, przy czym 
„otrzymaliśmy” warunki techniczne podłączenia obiektu z gazowni. Na budowę szkoły 
podstawowej w Mosinie, w tym roku przeznaczono 1.210.000,00. Wykonania tego zadania 
podjęła się firma „LECHBUD”, a termin zakończenia inwestycji to 31 lipca 2007 r. Budowa 
postępuje przy tym zgodnie z harmonogramem. Na przebudowę przedszkola wraz oddziałem 
dla dzieci dwuletnich z kolei przeznaczono 35.000,00. Przetarg nieograniczony wyłonił tu 
firmę „GEOKONSBUD” z Krosinka. Projekt obejmuje adaptację poddasza Przedszkola  
nr 2 przy ul. Powstańców Wlkp., wraz z modernizacją obiektu, a termin wykonania projektu 
to 30 marzec 2007 r. Na zadanie termomodernizacji budynków oświatowych, przewidziano 
kwotę 249.000,00, przy czym opracowano audyt energetyczny budynków, a wykonawcą 
zadania była firma „MINTER” z Poznania. Ogłoszono także przetarg na wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji projektowej na bazie opracowanego audytu, przy czym 
wykonawcą tym została firma „Projektowanie Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz”  
z Poznania. W przypadku budowy sali gimnastycznej w Pecnej, na ten rok przeznaczono 
900.000,00 zł. Wykonawcą jest firma „LECHBUD”, przy czym termin wykonania całego 
zadania, czyli tego etapu, to 31 lipiec 2007 r. Na zadanie adaptacji pomieszczenia lub budowy 
na potrzeby wsi Czapury i Wiórek, na ten rok planowany był budżet 180.000,00. Wyłoniono 
firmę projektową, przy czym trwa w tej chwili dopracowywanie projektu. Wykonano także 
trzy boiska sportowe: w Krosinku, w Rogalinku i w Rogalinie. Każde z nich pochłonęło 
kwotę 170.000,00, a wykonawcą zadania była firma „KASZUB – Dariusz Kaszub z Kiełpina. 
Są to przy tym boiska nowoczesne, o nawierzchni poliuretanowej. Na budowę i modernizację 
oświetlenia, mamy z kolei planowane 510.000,00 zł. W ramach tego zadania, w końcowej 
fazie realizacji jest oświetlenie ul. Makowej w Pecnej oraz ulicy Miodowej w Krośnie. 
Natomiast wykonano już oświetlenie drogowe w Pecnej na ul. Mosińskiej. Wykonawcą 
zadania była firma „SEM” z Łęczycy. W sumie, z ogromnych potrzeb jakie były, wyłoniono  
27 projektów, które będą ukończone w połowie grudnia i po uzyskaniu pozwolenia  
na budowę „będziemy” dochodzić do realizacji „tego”. Budowa trybun na stadionie  
w Mosinie to 42.000,00. Najpierw, w przetargu nieograniczonym wyłoniono firmę „Speed 
Sport” z Warszawy, jednakże firma ta nie przystąpiła do realizacji zadania. W wyniku 
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rozmów, podpisano zatem umowę z przedsiębiorstwem „LECHBUD” i ostatecznie zadanie 
zostało wykonane. Na budowę boiska treningowego z kolei, zaplanowano 250.000,00. 
Zadanie zostało wykonane, wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma „Ogród Leszek 
Kołakowski” ze Skwierzyny. Przez koncesjonowaną firmę zostały „posadowione” trzy place 
zabaw, w ramach zadania: „Zakup wyposażenia placu zabaw (Sasinowo, Mieczewo, Mosina 
ul. Pożegowska), na które łącznie planowano 60.000,00. Na przebudowę Mosińskiego 
Ośrodka Kultury „mamy” 150.000,00. Dokonano już przy tym wielu działań, które zostaną 
uwieńczone wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej. Ogłoszono także przetarg na wykonanie 
„tych” prac, a otwarcie „tych” ofert nastąpi w dniu 30 listopada. Na tłuczniowanie dróg na 
terenie gminy „mamy” przeznaczone ponad 2.600.000,00 zł. Wykonuje je  zakład „Dachtera” 
i „jesteśmy” w trakcie realizacji tego zadania.  
Radny Jan Marciniak zapytał, czy radni mogliby otrzymać „ten” materiał. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, iż „przygotujemy”.  
Radny Marian Kunaj zwrócił się z pytaniem do Zastępcy Burmistrza Jerzego Wrońskiego, ile 
wyniesie całkowity koszt sali gimnastycznej i kiedy planuje się zakończenie. Jeżeli przy tym 
jest możliwość udzielenia odpowiedzi na to pytanie teraz, to on bardzo prosi, a jeżeli nie, to 
po sesji. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński poinformował, że sala gimnastyczna w Pecnej, „całość 
zadania 2.500.000,00”, przy czym zadanie to jest dwuletnie, a z tego kwoty budowlane to 
1.875.000,00, parkingi, wyposażenie oraz prace dodatkowe – 425.000,00. Planowany okres 
realizacji jest do 30 czerwca 2008 roku. Równocześnie można też poinformować, że „staramy 
się” o dofinansowanie w wysokości 33 % z Urzędu Marszałkowskiego, z Departamentu 
Kultury Fizycznej i Turystyki. Stwierdził, iż jeżeli „pana” radnego interesuje zakres zadania, 
jest to sala o powierzchni 494 m2, widownia, pełnowymiarowe boisko do koszykówki, 
łącznik, pokój trenera, szatnia. 
Radny Marek Klemens poinformował, że on też chce się zwrócić do Zastępcy Burmistrza 
Jerzego Wrońskiego w tej samej kwestii, gdyż powiedział, iż „staracie się” o dofinansowanie. 
Czy ma on rozumieć, że jeszcze tych pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na tę salę nie ma. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Wroński powiadomił, iż w tej chwili jeszcze nie ma.  
Radny Marek Klemens stwierdził, iż „mamy” koniec listopada.  
  
 do punktu 12. –  Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, iż Biuro Rady zwraca się  
z prośbą do radnych o kontakt, w celu podania kontaktowych numerów telefonu. Powiadomił 
także, że w materiałach na sesję radni otrzymali kserokopię Statutu Gminy Mosina oraz 
procedurę uchwalania budżetu. Biuro Rady oczekuje także od radnych deklaracji dotyczących 
pracy w poszczególnych komisjach. Przypomina on przy tym, że radny powinien pracować co 
najmniej w dwóch, ale nie więcej niż w trzech komisjach stałych Rady. W „swoich” teczkach, 
radni otrzymali również formularze oświadczeń majątkowych, które należy wypełnić. Podał 
przy tym podstawę prawną nakładającą obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez 
radnych. Następnie poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej w Mosinie w celu 
zaprzysiężenia Burmistrza, musi odbyć się w dniu 4 grudnia br., o godz. 16.00. Podał przy 
tym podstawę prawną dla wskazania tego terminu.  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Twardowska podziękowała za 
udzielone jej poparcie. Zapewniła przy tym, iż ze swojej strony dopełni ona wszelkich starań, 
aby radni z jej pracy byli zadowoleni.  
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Barbara Czaińska również złożyła 
podziękowania. Oświadczyła przy tym, że jest ona otwarta na wszystkie sprawy, jakie 
„państwo” „będziecie” mieć do Wiceprzewodniczącej Rady. 
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Prowadzący obrady Jacek Szeszuła podziękował Wiceprzewodniczącym za deklarację 
współpracy. 
   
do punktu 13. –  Zapytania i wnioski radnych. 
 Radni Rady Miejskiej w Mosinie, nie zgłosili żadnych zapytań i wniosków. 
 
do punktu 14. – Zakończenie sesji. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował radnym, zaproszonym gościom 
oraz przybyłym mieszkańcom Gminy Mosina za udział w sesji i pożegnał ich, kończąc w ten 
sposób I sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 19.30.  

 
 

  Protokołowała                    Przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk                            Jacek Szeszuła 

Radna nadzorująca 
prowadzenie protokołu 

 
Danuta Białas  
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