
Protokół nr X/07 
z X sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniach 29 i 30 marca 2007 r. 
w Sali Imprezowej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
5. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Budżet Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała): 

a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, 
g) wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 

8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006” (uchwała). 

9. Wybór Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (uchwała). 
10. Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina z działalności  

od 1 do 29 marca 2007 r. 
11. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
12. Zapytania i wnioski radnych. 
13. Zakończenie sesji. 
 
 
Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji w dniu 29 marca 2007 r. o godzinie 16.05 dokonał Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mosinie Jacek Szeszuła, który powitał przybyłych na nią radnych, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina.  
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w X sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 21 radnych, co stanowi 100% ogólnego 
stanu osobowego Rady Miejskiej. W związku z tym Rada Miejska w Mosinie jest władna  
do podejmowania wszelkich uchwał.  
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: 
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a) Waldemar Waligórski, 
b) Paweł Przybył.  
W związku z tym, że wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni nie zgłosili innych kandydatur, przewodniczący obrad 
Jacek Szeszuła poddał kandydaturę radnego Waldemara Waligórskiego oraz kandydaturę 
radnego Pawła Przybyła pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie  
19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wybrała Komisję  
Wnioskowo-Skrutacyjną w składzie: radny Waldemar Waligórski i radny Paweł Przybył. 
 
do punktu 4. – Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, że na VII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie sprawującym nadzór nad sporządzeniem protokołu był radny Jerzy Falbierski. 
Wyżej wymieniony radny zapoznał się z protokołem z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Zapytał przy tym radnego Jerzego Falbierskiego, czy wnosi on do wyżej wymienionego 
protokołu uwagi. 
Radny Jerzy Falbierski odpowiedział przecząco.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że radny Jerzy Falbierski złożył podpis  
pod protokołem z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, a ponadto każda jego strona została 
przez niego sparafowana. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, prowadzący obrady Jacek 
Szeszuła zaproponował, aby protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie został przyjęty 
przez nią bez odczytania i poddał swój wniosek pod głosowanie. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”. 
 
do punktu 5. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 
protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawował radny Leszek Dymalski.  
Radny Leszek Dymalski wyraził zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, prowadzący obrady Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Leszka Dymalskiego na nadzorującego 
sporządzenie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radnego Leszka 
Dymalskiego do nadzorowania sporządzenia protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek X sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali wraz z zaproszeniami na nią. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że w przewidzianym „ustawą” terminie, 
czyli na 2 tygodnie „przed”, „państwo” radni otrzymali projekt „ustawy” budżetowej  
i następnie w kolejnych terminach, też zgodnie z „ustawą”, „państwo” radni otrzymali 
dodatkowe projekty innych uchwał. Natomiast w dniu dzisiejszym ze względu na określoną 
sytuację, za chwilę poprosi on Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystynę 
Górzną, niejako zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku X sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie w brzmieniu: „Przekazanie w nieodpłatne użyczenie 
nieruchomości (uchwała)”.  
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna poinformowała,  
że do Burmistrza Gminy Mosina zwrócił się z pismem Wicestarosta Poznański  
w przedmiocie oddania nieruchomości położonej w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 w celu 
realizacji projektu pod nazwą „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych, 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”. Przedmiot projektu to przede 
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wszystkim budowa zespołu przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych  
oraz placów zabaw, a także realizacja programu profilaktyki ochrony zdrowia i opieki  
nad dziećmi. Projekt ten zasadniczo dzieli się na dwie części: inwestycyjną i nieinwestycyjną. 
Zapewniła przy tym, że jest to szlachetny cel, ponieważ Gminę Mosina nic „to” nie kosztuje, 
Powiat Poznański przekazuje środki finansowe na jej rzecz, a w szczególności na rzecz 
Specjalistycznego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Mosinie, który mieści się  
przy ul. Kościelnej 2. Powiadomiła też, że w ośrodku tym „znajduje się 140 osób”, jest „tam” 
realizacja statutowa szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej, „czyli przyuczenie  
do zawodu”. Stwierdziła przy tym, że jest to młodzież z lekką niepełnosprawnością,  
jak i umiarkowaną. „Ten” projekt w zasadzie będzie dotyczył boiska przyszkolnego i również 
będzie „to” dotyczyło realizacji nie tylko sprzętu, ale także będą się „tam” odbywać wszelkie 
imprezy związane ze Specjalistycznym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym w Mosinie 
oraz ponadgminne – „to właśnie gwarantuje ten projekt”. Wyraziła także przekonanie,  
że wiadomo, iż „te” procedury niekiedy się zmieniają, a termin składania dokumentów jest  
„do 16 kwietnia” i praktycznie Gmina Mosina użyczyła „tej” nieruchomości w 2004 r.  
na realizację ocieplenia dachu, stropodachu, stolarki itd. – „te” zadania zostały wykonane. 
Niemniej „ten” program dopiero rozpocznie się „od 2008 do 2010”, a warunkiem uzyskania 
pieniędzy, finansowane jest z norweskiego programu. „Ten” program będzie realizowany  
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właśnie na realizację „tego” programu, o którym 
wcześniej ona odczytała i po zakończeniu inwestycji, która rozpocznie się od 2008 do 2010 r., 
minimum od zakończenia Powiat Poznański musi dysponować „tą” nieruchomością 10 lat. 
Stąd, ponieważ Gmina Mosina już wcześniej zawarła umowę od 2004 r., realizacja inwestycji 
zakończy się przewidywalnie w 2010 r., czyli musi być „ten” okres 21 lat, w związku z czym 
okres, jaki w przedmiotowym projekcie uchwały jest zapisany, będzie się liczył od 2004 r.  
– 21 lat. Zwróciła również uwagę, że „ustawa o gospodarce nieruchomości” daje uprawnienia 
burmistrzowi do dysponowania nieruchomością, ale tylko i również „rada” podjęła „taką” 
decyzję, iż burmistrz może, jako gospodarujący zasobami mienia gminy, do 10 lat może 
„takie” dyspozycje wydawać, niemniej, jeżeli „ten” okres przekroczy 10 lat, w związku  
z czym niezbędna jest „tutaj” uchwała Rady Miejskiej w Mosinie, czyli „państwa” 
kompetencje są niezbędne w „tej” materii.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek, aby do proponowanego 
porządku X sesji Rady Miejskiej w Mosinie wprowadzić punkt dotyczący projektu uchwały  
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 21 głosami „za”.  
W związku z takim wynikiem głosowania, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła odczytał 
obowiązujący porządek X sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
5. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
6. Ustalenie porządku obrad. 
7. Budżet Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała): 

a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
d) opinie klubów radnych, 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
f) stanowisko Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, 
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g) wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 
8. Pomoc dla Powiatu Poznańskiego: 

a) na budowę chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej– drogi 
powiatowej nr 2461P Czapury – Gądki (uchwała), 

b) na budowę zatoki autobusowej i remont nawierzchni jezdni w miejscowości Czapury 
w ciągu ul. Poznańskiej – drogi powiatowej nr 2460P Rogalinek  
– Poznań (uchwała). 

9. Przekazanie w nieodpłatne użyczenie nieruchomości (uchwała). 
10. Zasady, sposób i tryb uchwalania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina  
lub jej jednostkom organizacyjnym (uchwała). 

11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006” (uchwała). 

12. Wybór Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (uchwała). 
13. Sprawa powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia 

oświadczenia lustracyjnego (uchwała). 
14. Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina z działalności  

od 1 do 29 marca 2007 r. 
15. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
16. Zapytania i wnioski radnych. 
17. Zakończenie sesji. 
Następnie prowadzący obrady Jacek Szeszuła zarządził przerwę w obradach. 
Po wznowieniu X sesji Rady Miejskiej w Mosinie, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła 
poinformował, że w punkcie 7 porządku wyżej wymienionej sesji, prowadzić obrady będzie,  
z jego upoważnienia, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata 
Twardowska. Następnie przekazał przewodniczenie obradom wyżej wymienionej 
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 7. – Budżet Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała): 

a) projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007, 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki powiadomił,  

że proponowany plan dochodów na rok 2007 to kwota 50.376.722,00 zł, a wydatki to  
46.895.742,00 zł. Kwota nadwyżki za ubiegły rok proponowana do podziału to 519.020,00 zł, 
spłata pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej – 4.000.000,00 zł. Stwierdził też, że w budżecie zostały zapewnione 
podstawowe źródła dochodów własnych. W dziale 756 – dochody od osób prawnych  
i od osób fizycznych, to kwota 27.606.453,00 zł. Zwrócił przy tym uwagę, że w dziale tym 
znajdują się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatek rolny, leśny  
– zaplanowano wzrost tych podatków o 10%, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej  
w Mosinie. Zapewnił także, że podatek dochodowy od osób fizycznych oraz subwencję 
oświatową zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. 
Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zgodne są z kwotami 
wynikającymi z zawiadomień dysponenta. Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży 
składników majątkowych Gminy Mosina, dzierżaw i czynszów. Wydatki zaplanowano  
w wysokości 46.895.742,00 zł, z czego na inwestycje przypada kwota 5.138.900,00 zł. Dział 
801 – oświata i wychowanie – pochłonie 45% wydatków. Przypomniał przy tym,  
że w Gminie Mosina znajduje się 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 4 przedszkola, szkoła 
podstawowa niepubliczna, gimnazjum niepubliczne i przedszkole prywatne. We wszystkich 
tych placówkach jest 2918 uczniów, a „zatrudniamy” w nich 279 pracowników 
pedagogicznych oraz na 115 etatach pracowników administracyjnych, ponieważ niektóre 
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osoby są na części etatu. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2007 rok przyjęto wskaźniki 
określone przez Ministra Finansów, gdzie proponowany średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%. Wynagrodzenia w państwowej sferze 
budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z roku 2006. Największą część budżetu 
oświaty pochłaniają wynagrodzenia dla pracowników. Dotacje udzielone z budżetu to kwota 
4.220.656,00 zł i przeznaczone są dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie,  
dla niepublicznych szkół, dla Mosińskiego Ośrodka Kultury, Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej, organizacji pozarządowych na organizację zadań publicznych. Stwierdził również, 
że pomoc społeczna realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, określone w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, 
alimentacyjnych, dodatkach mieszkaniowych, ustawie o wychowaniu w trzeźwości, 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Dotacje do organizacji pozarządowych zostały 
przyznane w ramach I etapu otwartego konkursu – jest to 20 organizacji – II etap został 
ogłoszony w dniu dwudziestego siódmego marca. Zwrócił też uwagę, że obsługa długu 
publicznego – jest to spłata odsetek zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz obligacji. Zauważył także, że celem Mosińskiego Ośrodka Kultury jest 
prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne 
mieszkańców oraz upowszechnienie i promocję kultury lokalnej w kraju i zagranicą. MOK  
i jego oddziały przy tym wykonywaniu zadań współpracują z kołami przyjaciół „ośrodka”, 
towarzystwami i fundacjami. Celem Mosińskiej Biblioteki Publicznej jest zaspakajanie  
i rozwijanie potrzeb czytelniczych. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie realizuje zadania 
własne z zakresu kultury fizycznej, koordynuje współdziałanie szkół, bieżący nadzór  
i utrzymanie obiektów sportowych w gminie. Budżet na rok 2007 uchwalony jest 29 marca 
2007 r., poniesione wydatki w pierwszym kwartale br. były realizowane w oparciu o projekt 
budżetu z dnia „15 listopada”. Przyjęcie budżetu w proponowanej formie w wielkościach 
przyjętych w projekcie jest całkowicie uzasadnione z uwagi na poniesione wcześniej wydatki. 
Stwierdził również, że „przedstawiając państwu tę propozycję”, chce on poinformować już  
w tej chwili, iż będzie on optował za przyjęciem projektu budżetu w „takiej” wysokości, 
natomiast w zależności od przebiegu dalszego procedowania nad projektem budżetu Gminy 
Mosina na rok 2007, stanowisk komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, propozycji 
wniesionych do tego projektu budżetu, będzie on prosił, zresztą tak to jest w porządku obrad, 
o ponowne udzielenie jemu głosu, jakie będzie stanowisko i co „mówią” przepisy na temat 
procedowania nad projektem budżetu. 

 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007. 
 

c) stanowiska komisji stałych Rady Miejskiej, 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak wyraził przekonanie,  

że po raz pierwszy w historii mosińskiego samorządu radni Komisji Budżetu i Finansów  
oraz pozostali radni mieli możliwość zapoznać się z bardzo precyzyjnymi wyjaśnieniami  
do budżetu Gminy Mosina. Podziękował przy tym Pełniącemu Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Edwardowi Nowackiemu oraz służbom finansowym i nie tylko Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, za bardzo precyzyjne poinformowanie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie o charakterystyce prawie każdego paragrafu uchwały budżetowej. 
Powiadomił też, że Komisja Budżetu i Finansów odbyła kilka posiedzeń, które generalnie 
poświęcone były zapoznaniu się z całokształtem budżetu, z jego strukturą, z wyjaśnieniami  
do tegoż budżetu. Poinformował także, że na jednym ze swoich posiedzeń Komisja Budżetu  
i Finansów przyjęła jednogłośnie dochody budżetowe, natomiast co do wydatków wyżej 
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wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie wypowiadała się. Powiadomił 
również, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów pozwolił on sobie również 
jako Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej, przedłożyć pozostałym 
członkom wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie propozycję, z którą 
wystąpi tenże klub radnych podczas sesji budżetowej, zwracając się do członków Komisji 
Budżetu i Finansów, aby w pełni zapoznali się z propozycją Klubu Radnych Koalicji 
Samorządowej i przemyśleli „tenże” budżet w kontekście wydatków, jak i inwestycji, które 
były proponowane przez wyżej wymieniony klub radnych. Wyraził przy tym nadzieję,  
że na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie wszyscy radni, nie tylko z Klubu Radnych 
Koalicji Samorządowej, poprą „te” propozycje. W każdym bądź razie Komisja Budżetu  
i Finansów nie wypracowała ostatecznego stanowiska co do wydatków budżetowych.  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała się z projektem budżetu Gminy Mosina  
na rok 2007 w sferze oświaty i również nie zajęła stanowiska, jeśli chodzi o opinię w „tej” 
kwestii. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens powiadomił, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
spotkała się w marcu 2007 r. trzykrotnie i obradowała nad częścią projektu budżetu Gminy 
Mosina na rok 2007 dotyczącą inwestycji. Wyraził też przekonanie, że co do inwestycji 
zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina, to wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie była raczej zgodna, gdyż trudno, „żebyśmy wykreślali” jakąkolwiek  
z „tych” inwestycji. Ostatecznego stanowiska nie udało „nam się wypracować”, ponieważ 
radny Jan Marciniak w imieniu Klubu Radnych Koalicji Samorządowej złożył propozycję 
oszczędności budżetowych, które miały być w dalszej części przeznaczone na dalsze 
inwestycje. Stwierdził przy tym, że „tutaj pracowaliśmy dosyć dzielnie”, każdy z członków 
Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego zgłaszał swoje uwagi. 
Otwartość na różne propozycje, zmieniający się budżet i „oszczędności” spowodowały,  
że „nie byliśmy w stanie” wypracować ostatecznego stanowiska. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
poinformował, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na swoim posiedzeniu  
w dniu 20 marca br. przeanalizowała projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007 w dziale 
754 i podjęła wnioski. 1) Komisja wnioskuje o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy 
Mosina na rok 2007 zakupu telefonu komórkowego dla Komendanta Ochrony 
Przeciwpożarowej w Mosinie i odpłatności za korzystanie z niego w wysokości 1.500,00 zł  
w ramach istniejącego budżetu. 2) Komisja wnioskuje o wprowadzenie do zadań 
inwestycyjnych w roku 2007 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007 zadania 
rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Mosinie i przeznaczenia na ten cel kwoty 
200.000,00 zł z nadwyżki budżetowej za rok 2006. 3) Komisja wnioskuje o przeznaczenie  
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 kwoty w wysokości 5.000,00 zł  
na współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z przeznaczeniem  
dla Komisariatu Policji w Mosinie z nadwyżki budżetowej za rok 2006. 4) Komisja popiera 
projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007 w dziale 754 z uwzględnieniem przyjętych 
wniosków wcześniej przeczytanych od nr 1 do 3. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, że o „tych” wnioskach 
„w punkcie g)” nie zapomni Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski i będzie w stosownym momencie je wprowadzał  
– proponował Radzie Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek powiadomił,  
że z powodu długiego procedowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego  
i Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalania planu 
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pracy, wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie nie przyjęła stanowiska 
odnośnie proponowanego budżetu.  
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Antoni Karliński 
poinformował, że w dniu 13 marca br. został on wybrany Przewodniczącym Komisji Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. Powiadomił też, że wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie nie zajmowała się budżetem. Stwierdził także, że według jego 
rozeznania w pomocy społecznej nie można „manewrować żadnymi sumami finansowymi”, 
tak jak to jest wszystko przydzielone, to myśli on, iż tak to będzie wszystko akceptowane 
przez Radę Miejską w Mosinie. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
powiadomił, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej zapoznała się  
z propozycją budżetu Gminy Mosina na rok 2007 w zakresie promocji, ale nie przyjęła  
w powyższej sprawie stanowiska. W związku z tym każdy członek wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie będzie głosował zgodnie z własnym zdaniem. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński poinformował, że Komisja Rewizyjna 
obradowała w dniu 14 marca br. i jednym z punktów jej obrad była analiza projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007. W posiedzeniu tym uczestniczyła Skarbnik Gminy Mosina Ewa 
Marciniak, która udzieliła członkom wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie bardzo szczegółowych, wyczerpujących wyjaśnień. Komisja Rewizyjna przyjęła je 
do wiadomości, ale nie wypracowała ostatecznego stanowiska, pozostawiając to 
poszczególnym radnym według własnego uznania. 
  

d) opinie klubów radnych, 
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Jan Marciniak stwierdził,  

że projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2007 przedłożony Radzie Miejskiej w Mosinie, 
zdaniem Klubu Radnych Koalicji Samorządowej „nie widzi” potrzeb inwestycyjnych, które 
powinny być realizowane. Powiadomił przy tym, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Finansów otrzymał on z Urzędu Miejskiego w Mosinie i z Biura Rady Miejskiej wnioski, 
które do budżetu „spływały” łącznie chyba do końca października 2006 r. Wyraził też 
przekonanie, że jest normą, iż w ramach wniosków, które „spływają” do budżetu, nie tylko  
od radnych, ale od każdego mieszkańca Gminy Mosina, od instytucji, od stowarzyszeń, 
praktycznie w 100% wnioski mają na uwadze tylko i wyłącznie zadania inwestycyjne  
– wszystkie wnioski składane mają naturę inwestycyjną. Klub Radnych Koalicji 
Samorządowej między innymi biorąc to pod uwagę, podjął wysiłek, aby tak zmodyfikować 
budżet, żeby maksymalnie znaleźć w nim oszczędności i przeznaczyć je w 100%  
na inwestycje, które są podstawą rozwoju gminy, są podstawą rozwoju każdej społeczności: 
małej wioski, dużej wioski i miasta Mosina. Stwierdził także, że „wszyscy o tym wiemy, 
wszyscy obserwujemy” życie w „naszym” kraju, życie w „naszej” gminie – „szczycimy się”  
i zadowoleni „jesteśmy”, jeżeli cokolwiek jest inwestowane, jeśli powstają piękne drogi, 
lotniska, chodniki, budynki, jeżeli powstaje infrastruktura komunalna, kanalizacja, wodociągi, 
gazociągi – „jesteśmy” z tego dumni i tym „się szczycimy”. Dlatego też ciężko wypracowane 
środki finansowe społeczności Gminy Mosina wpłacane w formie podatków do „gminnej 
kasy”, powinny być przede wszystkim „przez nas”, przez radnych wyjątkowo traktowane. 
Zwrócił przy tym uwagę, że nie są to pieniądze „nasze” – prywatne, ale mieszkańców. 
Stwierdził również, że to mieszkańcy „nam” zaufali i przede wszystkim mają na uwadze,  
iż „nasze” decyzje „pójdą” w kierunku poprawy ich funkcjonowania w danym środowisku. 
Wyraził też przekonanie, że „państwo wiedzą”, iż „każdy”, jeżeli spotyka się z radnymi,  
czy z burmistrzem na spotkaniu, prawie każdy wniosek dotyczy pewnej niedogodności 
inwestycyjnej. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym wnioskom, tym pomysłom,  
które padają zewsząd, Klub Radnych Koalicji Samorządowej w punkcie dotyczącym 
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wniosków do budżetu, zaproponuje daleko idące zmiany w dwóch załącznikach: nr 2 – jeżeli 
chodzi o wydatki oraz nr 6 – jeżeli chodzi o wykaz inwestycji na rok 2007. Ponadto  
w propozycjach, które „my przedłożymy”, w tych wnioskach, będzie zawarta nadwyżka 
budżetowa, która wynosi 1.467.633,28 zł. Wnioski, czy poprawki do budżetu będą 
odczytywane przez „panią przewodniczącą” i następnie głosowane, on tylko chciałby zwrócić 
uwagę na aspekt inwestycyjny. Poinformował przy tym, że z projektu budżetu Klub Radnych 
Koalicji Samorządowej proponuje wykreślenie: przebudowy targowiska, modernizacji klubu 
w Krosinku, budowy przedszkola przy osiedlu „Morena”, tłuczniowania dróg, projektu 
budynku socjalnego i przygotowania inwestycji do dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Wyraził także przekonanie, że „mamy” odpowiednie służby w „urzędzie”, które powinny 
potrafić przygotować inwestycje. Jeżeli chodzi o inwestycje, które Klub Radnych Koalicji 
Samorządowej proponuje, to w dziale 010 projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Krzywoustego  
z kwotą 18.220,00 zł; współpracę z „AQUANET-em” w zakresie nadzorów, odwiert studni  
w Głuszynie; most w ul. Lipowej w Krosinku; projekt chodnika w Mieczewie; budowę 
chodnika w ul. Marcinkowskiego; współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych; dokończenie 
utwardzenia ul. Szkolnej w Pecnej; koncepcję, projekt i wykonawstwo, sieć deszczowa, 
utwardzenie, chodniki – ul. Strzelecka, ul. Krasickiego, ul. Skryta; koncepcję, projekt  
i wykonawstwo, sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki, małe rondo kompaktowe  
– skrzyżowanie ulic: Rzeczypospolitej Mosińskiej i Mocka generalnie chodzi o odcinek  
od Szkoły Podstawowej nr 1 ulicą Rzeczypospolitej Mosińskiej do granic miasta Mosina; 
projekt, utwardzenie, chodniki, odwodnienie – ul. Czarnieckiego; utwardzenie, chodniki  
– ul. Sowińskiego od kanału Mosińskiego do ul. Topolowej; projekt sieci kanalizacyjnej, 
sanitarnej i deszczowej, utwardzenie, chodniki – ul. Bajera w Dymaczewie Starym; poprawa 
stanu ul. Piotrowskiej w Daszewicach; odwodnienie, utwardzenie, chodniki – ul. Powstańców 
Wielkopolskich i ul. Konopnickiej; projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Mosina  
– Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare – Borkowice  
– Krosno, od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, od Krosna  
do Drużyny; projekt, wykonawstwo, odwodnienie, utwardzenie, chodniki – ul. Reja,  
ul. Sienkiewicza, ul. Reymonta; projekt, wykonawstwo: ścieżka rowerowa utwardzona: 
Sasinowo – Rogalinek; projekt chodników: ul. Jasna od ul. Śremskiej do lasu, ul. Podgórna, 
ul. Wybickiego; utwardzenie ul. Piaskowej: Krosno – Krosinko; remonty, nakłady 
inwestycyjne budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, świetlicy w Żabinku, świetlicy  
w Daszewicach, świetlicy w Baranówku, świetlicy w Sowinkach; nakłady inwestycyjne 
związane z komputeryzacją „urzędu”; szkoła podstawowa w Mosinie; budowa sali 
gimnastycznej w Pecnej; remont dachu Przedszkola nr 4 przy ul. Kolejowej; kapitalny remont 
Przedszkola nr 1 przy ul. Szkolnej w Mosinie; wymiana okien w Gimnazjum w Daszewicach; 
prace inwestycyjne na terenie przy Szkole Podstawowej nr 1; budowa przedszkola w Wiórku; 
projekty sal gimnastycznych środowiskowych przy szkołach: w Czapurach, w Daszewicach 
oraz projekt adaptacyjny obiektu przyszkolnego w Dymaczewie Starym na salkę 
gimnastyczną; modernizacja oświetlenia ulicznego zgodnie z wnioskiem, który 
„otrzymaliśmy” do projektu budżetu; wykonanie oświetlenia: ul. Pogodna, ul. Słoneczna  
i ul. Poznańska w Daszewicach; zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych  
dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie; remont dachu na budynku Izby Muzealnej  
oraz prace inwestycyjne na stadionie miejskim w Mosinie. Z takimi wnioskami Klub Radnych 
Koalicji Samorządowej wystąpi w kolejnych punktach porządku obrad. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 
powiadomiła, że Klub Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” pozytywnie 
opiniuje przedstawiony przez Burmistrza Gminy Mosina projekt budżetu Gminy Mosina  
na rok 2007. Zwróciła przy tym uwagę, że projekt ten również zawiera inwestycje, które 
opiewają na kwotę 5.138.900,00 zł. Zapewniła też, że „zdajemy sobie z tego sprawę”,  
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iż na temat inwestycji, czy to mają wejść do budżetu „te”, czy inne inwestycje, radni powinni 
– należy, żeby na ten temat dyskutowali. Stwierdziła przy tym, że „nie możemy się odnieść  
w tej chwili” do propozycji przedstawionych przez Klub Radnych Koalicji Samorządowej, 
gdyż „uważamy”, iż najpierw do nich powinien ustosunkować się Burmistrz Gminy Mosina, 
chociażby z takiego względu, że w chwili obecnej, praktycznie „realizujemy” ten budżet  
z prowizorium już przez 3 miesiące i trudno powiedzieć, czy środki finansowe, które miałyby 
być uzyskane w taki, czy w inny sposób z oszczędności, są możliwe do zrealizowania  
„w takiej” wysokości. Dlatego „myślimy”, że najpierw w tej sprawie powinien się 
wypowiedzieć Burmistrz Gminy Mosina. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Niezależni” Marian Kunaj poinformował, że Klub Radnych 
„Niezależni” nie przyjął stanowiska z uwagi na ciągłe zmiany – nie można było wypracować 
tego stanowiska. Jednocześnie i stanowczo opowiada się za kontynuowaniem rozpoczętych 
inwestycji. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Praworządna Gmina” Marek Klemens powiadomił, że Klub 
Radnych „Praworządna Gmina” nie może poprzeć projektu budżetu Gminy Mosina na rok 
2007 przedstawionego przez Burmistrza Gminy Mosina. Stwierdził przy tym, że jak co roku 
„mówimy”, iż „nie widzimy w tym projekcie” żadnych oszczędności. „Te” oszczędności 
powodują, że zbyt mało środków finansowych „wydajemy” na inwestycje, gdyż zbyt dużo 
„przejadamy”. Jest to jeden z głównych argumentów, który nie pozwala „nam” poprzeć  
w „takiej” formie „tego” budżetu. Oprócz tego za mało jest w „tym” projekcie budżetu jest 
„inwestycji na chodniki i na drogi”. Wyraził też przekonanie, że „wiecie państwo” doskonale 
od swoich wyborców, jak jest to dla nich ważny temat, jaki nacisk kładą na to, żeby mogli 
„suchą nogą przejść”, czy dojechać samochodem. „Nie widzimy tego”, zbyt mało nakładów 
jest łożonych na te cele. Nadal, czemu „się sprzeciwialiśmy”, „chcemy” tłuczniować drogi. 
Stwierdził przy tym, że jest to „prowizorka”, w sytuacji, kiedy już dzisiaj „mamy” 
doświadczenia, iż „wydamy duże pieniądze – niestety zbyt małe zyski”. „Nie widzimy” 
również projektów sal gimnastycznych, o czym „mówimy” już od lat, że przy każdej szkole 
miała być sala gimnastyczna – „tutaj tylko widzimy” salę gimnastyczną w Pecnej, która ma 
być kończona. Oświadczył także, że tak mógłby on wymieniać jeszcze długo. Stwierdził przy 
tym, że przedstawiony budżet jest „naszym” zdaniem zły i dla „nas” nie do zaakceptowania. 
Radny Jerzy Falbierski wyraził przekonanie, że „nie położyliśmy kropki nad i” pomimo dużej 
pracy w Komisji Budżetu i Finansów. Stwierdził przy tym, że jego zdaniem wnioski powinien 
przedstawić przewodniczący wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie  
po przegłosowaniu propozycji Klubu Radnych Koalicji Samorządowej i propozycji 
Burmistrza Gminy Mosina. Wówczas bowiem byłaby zupełnie inna sytuacja niż na dzisiejszej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, czy dzisiaj 
„mamy” pracować nad „tym” budżetem w ten sposób, że „będziemy pracować punkt  
po punkcie” – głosując każdy z nich. Zauważył też, że komisje stałe Rady Miejskiej  
w Mosinie, poza Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, nie wypracowały opinii, 
w związku z czym sytuacja jest dziwna, przynajmniej dla niego. 

 
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała Uchwałę Nr SO.-0952/4/17/2006 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia 
opinii o projekcie budżetu Gminy Mosina na 2007 rok, którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. Zapewniła przy tym, że „wszystkie te uwagi” zostały uwzględnione  
w projekcie uchwały, który został „państwu” przekazany. 
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f) stanowisko Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki wyraził przekonanie, 

że jest dla „państwa” oczywiste, iż upływający piąty tydzień, kiedy funkcjonuje on w „tej” 
gminie, nie daje mu podstawy, żeby mógł opowiadać się za jakimkolwiek „dopisywaniem” 
zadań inwestycyjnych, bądź ich wykreślaniem. Nie ma on też w związku z tym własnego 
poglądu co do propozycji, jakie „tu” padły, w szczególności z ust radnego Jana Marciniaka, 
który wystąpił w roli przewodniczącego komisji oraz w roli przewodniczącego klubu 
radnych. Zwrócił też uwagę, że na „tej” sali padła już kilkakrotnie data – 15 listopada. 
Wówczas Rada Miejska w Mosinie otrzymała od „pani burmistrz” projekt budżetu. Wyraził 
przy tym przekonanie, że nie trzeba być biegłym w rachunkach, żeby przeliczyć, ile miesięcy 
upłynęło od tego dnia. Nie chcąc zerwać, jak sądzi on, poprawnych swoich kontaktów  
ze wszystkimi „państwa” radnymi, w tym również z radnym Janem Marciniakiem, chce on 
jednak powiedzieć, że jeżeli w dniu dzisiejszym otrzymuje propozycję nowych wydatków,  
to zastanawia się nad tym, czy klub radnych może je złożyć i jak się powinna zachować Rada 
Miejska w Mosinie wobec braku stanowisk zdecydowanej większości swoich komisji stałych. 
W roli pełniącego funkcję burmistrza występuje on po raz pierwszy na sesji budżetowej,  
ale uczestniczył on w dziesiątkach w ciągu kilkudziesięciu lat pracy sesji rad narodowych, 
„sejmiku gmin”, kiedy był „tam” zapraszany, bądź delegowany przez wojewodę. Znana mu 
była sytuacja taka, że klub radnych się wypowiadał, iż będzie głosował „za”, będzie głosował 
„przeciw”, bądź proponował, aby w „tej” pozycji coś skreślić, a w „tej” pozycji coś 
„dopisać”. W związku z tym to, co zaproponował radny Jan Marciniak jest w ogóle wątpliwe, 
czy klub radnych może zgłaszać całkiem nowy projekt oraz jak Rada Miejska w Mosinie ma 
się zachować wobec braku stanowisk wszystkich swoich komisji stałych, w tym Komisji 
Rewizyjnej. Poinformował przy tym, że przed obradami radny Jan Marciniak zasugerował,  
iż jeśli propozycje jego będą jeszcze inne, to „ogłosicie państwo” przerwę i ze Skarbnikiem 
Gminy Mosina Ewą Marciniak „napiszecie” nowy budżet. Zwrócił także uwagę, że Rada 
Miejska w Mosinie może w każdej chwili, w odpowiedniej porze roku, w spokoju dokonywać 
zmian w budżecie, a nie nakłaniać. Jeżeli więc „państwo przyjmiecie” propozycję,  
że „głosujecie” nad projektem budżetu, w spokoju „wypracowujecie” stanowisko  
i w stosownym czasie, kiedy pojawi się właściwy burmistrz, „będziecie dokonywali” w nim 
zmian i może „osiągniecie ten cel”. Nie może on bowiem zagwarantować, jeżeli prowadząca 
obrady Małgorzata Twardowska uzna za stosowne, to prosi on o udzielenie głosu 
Kierownikowi Referatu Inwestycji Wojciechowi Górnemu, czy w tym składzie tenże referat, 
po odejściu, o czym powie on w innym punkcie porządku obrad, zastępcy kierownika  
– bardzo fachowej, kompetentnej siły, byłby w stanie, począwszy od następnego miesiąca  
– od kwietnia, jeżeliby „przeszedł projekt, te wszystkie zmiany”, które zaproponował radny 
Jan Marciniak, zrealizować te inwestycje. Cóż bowiem z tego, że je „wpiszemy”, tylko,  
czy „my przeprowadzimy całe procedury osłabieni”, gdyż „po tych kilku tygodniach 
naprawdę fachowego pracownika w tej komórce organizacyjnej”. Stwierdził również, że jest 
jeszcze jedno wyjście, iż on przekazując uchwałę budżetową i to, co teraz powie, prosi on, 
aby przyjąć, choć wiadomo mu, że pewnie niektórym osobom się „tu” narazi, ale przekazując 
ją do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wskaże na uchybienia, o których powie 
za chwilę radca prawny Zygmunt Kmiecik, iż nie zachowano procedury uchwalania budżetu  
–  on powinien „to” otrzymać, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie, na 10 dni przed 
sesją Rady Miejskiej. Poddaje więc on „państwu” pod rozwagę „to”. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik zwrócił uwagę, że „sami państwo uchwaliliście” Statut 
Gminy Mosina, który przyznaje bardzo ograniczone kompetencje klubom radnym. Są one 
wyartykułowane w § 112 Statutu Gminy Mosina, który stanowi, że klubom przysługują 
uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze, ale tylko w zakresie organizacji i trybu 
działania Rady Miejskiej w Mosinie. Stąd też nie ma inicjatywy uchwałodawczej, a już  
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w szczególności inicjatywy odnośnie propozycji do uchwały budżetowej żaden klub radnych 
Rady Miejskiej w Mosinie. Jest to podmiotowo niemożliwe. Stąd też „ten” wniosek Klubu 
Radnych Koalicji Samorządowej jest prawem nieprzewidziany, jest niedopuszczalny, nie 
powinien być przez Radę Miejską w Mosinie w dniu dzisiejszym rozpatrywany. Jeżeli chodzi 
o przepisy ustawowe, to zostało „to” uregulowane w art. 52 ust. 1a) ustawy o samorządzie 
gminnym, który stanowi, że bez zgody wójta gminy, rada gminy nie może wprowadzić  
w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących 
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez 
jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Stwierdził przy tym, że z rozmiaru „tych” 
zmian, „tych” propozycji, to wątpi on, czy ktokolwiek byłby w stanie dzisiaj się 
ustosunkować, czy ten przepis nie został naruszony – prawdopodobnie tak, można 
powiedzieć, iż bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa. Powiadomił też, że art. 53 ustawy  
o samorządzie gminnym stanowi, iż procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje  
i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy. 
Przypomniał przy tym, że rada gminy określiła szczegółowość i procedurę – są „tam” 
jednoznaczne terminy. W związku z tym „ta” dzisiejsza propozycja ze względów prawnych 
jest nie do przyjęcia. Jest możliwe uchwalanie budżetu, który został przedłożony  
we właściwym trybie. Te wszystkie późniejsze zmiany z „tych” względów, jego zdaniem, 
zostanie stwierdzona sprzeczność z prawem przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez 
Wojewodę Wielkopolskiego uchwały, która zostanie w „tym” trybie podjęta. Stwierdził także, 
że jest to tak istotne naruszenie i tak wielu przepisów, ale decyzja należy do Rady Miejskiej  
w Mosinie, on jednak swoje stanowisko przedstawił. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się do radcy prawnego Zygmunta 
Kmiecika o wyjaśnienie, czy w swojej wypowiedzi uwzględnił on uchwałę nr 488/06  
z października 2006 r., którą podjęła Rada Miejska w Mosinie, uwzględniającą, że jest nowa 
kadencja, w związku z czym w sprawie procedury uchwalania budżetu na rok 2007 zostały 
wprowadzone pewne zmiany.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że § 2 „tej” uchwały stanowi wyraźnie: 
Komisja Budżetu i Finansów w ciągu 10 dni od dnia otrzymania od komisji rady opinii  
o projekcie budżetu, formułuje opinię i przedkłada ją burmistrzowi. Jest to § 2 uchwały 
zmieniającej uchwałę odnośnie procedury, która uwzględniała takie, a nie inne wybory  
w roku ubiegłym. Z tego względu uchwała w sprawie procedury musiała zostać zmieniona, 
żeby uwzględnić tok kalendarza wyborczego. Ten § 2 ust. 2 o tym właśnie „mówi”,  
że kalendarzowe terminy były znacznie wcześniejsze i dlatego „tu” napisano „te” 10 dni.  
W związku z tym zapewnił, że uwzględnił on również tę zmianę do uchwały odnośnie 
procedury uchwalania budżetu.  
Radna Maria Krause stwierdziła, że nie wiadomo jej, czy prowadząca obrady Małgorzata 
Twardowska powołując się na uchwałę nr LXVI/488/06 Rady Miejskiej w Mosinie, spojrzała 
również na pkt 1 w § 2, który „mówi” o tym, iż komisje Rady Miejskiej niezwłocznie po ich 
powołaniu przez Radę Miejską w Mosinie, formułują na piśmie swoje opinie o projekcie 
budżetu i niezwłocznie przesyłają je do Komisji Budżetu i Finansów oraz burmistrzowi.  
Z tego, co ona słyszała wcześniej, wniosek taki był od Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa, a od pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, w tym  
od Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego nie widziała, a bardzo 
żałuje, gdyż „mieliśmy”, pewnie, że byłoby to już za późno, spotkać się również w dniu 
wczorajszym jako wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie i niestety 
otrzymała ona informację, jej przewodniczący to spotkanie wczorajsze odwołał. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że nie będzie się za bardzo odnosił do słów Pełniącego 
Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edwarda Nowackiego, natomiast chce on zwrócić uwagę 
na rzecz podstawową. Projekt budżetu, budżet gminy – konkretnie w dniu dzisiejszym Rada 
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Miejska w Mosinie ma wpływ na budżet, natomiast na kolejnych swoich sesjach ten wpływ 
ma ona bardzo ograniczony, gdyż „ustawa mówi w sposób jednoznaczny” – wszelkie 
wnioski, które są zgłaszane do budżetu, muszą uzyskać zgodę burmistrza gminy. Stwierdził 
przy tym, że jest to podstawowy zapis, na który Koalicja Samorządowa zgodzić się nie może, 
ma ona prawo, aby proponować budżet, jeżeli uzna ten właśnie budżet za najbardziej 
optymalny w tym okresie czasu. Przypomniał też, że Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Edward Nowacki powiedział „tak troszkę trywialnie”, iż w czasie przerwy rozmawiał 
on z nim i ze Skarbnikiem Gminy Mosina Ewą Marciniak i kiedy propozycje zostaną 
przegłosowane,  to na nowo „napiszemy” budżet. Stwierdził przy tym, że można tak 
powiedzieć, iż na nowo, ale to są tylko i wyłącznie naniesione poprawki. Prawdą jest,  
że w historii mosińskiego samorządu tyle poprawek jeszcze nie było, co zgłasza Klub 
Radnych Koalicji Samorządowej – nie boi się on tego. Zwrócił także uwagę, że radca prawny 
Zygmunt Kmiecik przeczytał zapis statutowy, czym się kluby radnych mają zajmować.  
W związku z tym zwrócił się do wyżej wymienionego radcy prawnego o wyjaśnienie,  
czy w Statucie Gminy Mosina jest zakaz zgłaszania wniosków przez kluby radnych. 
Oświadczył przy tym, że jest to pytanie retoryczne. Ponadto, czy z „naszych” propozycji 
złożonych wynikają zwiększone wydatki w stosunku do dochodów – wszystko się bilansuje. 
Stwierdził również, że niewątpliwie procedura uchwalania budżetu została naruszona  
z różnych przyczyn: spóźnione wybory, to znaczy ogłoszone, ale później niż wcześniej, 
wybór komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie trwał stosunkowo długo, a poza tym 
spotkań „odbyliśmy” tak i tak bardzo dużo. To, że komisja nie wypracowała stanowiska,  
to nie ma w tym nic złego, gdyż niewypracowanie stanowiska jest także stanowiskiem. 
Oświadczył też, że nie pamięta, aby radny Jerzy Falbierski, czy radna Maria Krause  
na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zgłaszali stosowne wnioski, które zgłosili „tutaj”.  
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, że jest to nieprawda. 
Radny Jan Marciniak oświadczył, że stwierdza w sposób autorytatywny: kto chce wierzyć, 
niech wierzy. Także bardzo on prosi, aby nie mówić o przewodniczącym, gdyż może on 
zgłaszać „takie” wnioski, może wprowadzać różne zmiany, ale także jest członek komisji, 
który ma pełne prawa – jeden członek komisji ma prawo zgłosić posiedzenie komisji zgodnie 
ze Statutem Gminy Mosina. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się do radnego Jana Marciniaka o wyjaśnienie, o jakim 
wyhamowaniu odnośnie urzędu i o jakich wyborach on mówi, gdyż nie bardzo mu wiadomo. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że nie użył słowa: „wyhamowanie”, natomiast mówił on  
o wyborach jesiennych. Natomiast potem użył on także sformułowania, że kwestia wyboru 
komisji była tak i tak procedurą jakby przedłużoną. Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Edward Nowacki powiedział, iż 15 listopada złożono projekt budżetu – to się zgadza, 
ale to nie znaczny, że „szesnastego”, czy w momencie ewentualnie ślubowania już 
„podjęliśmy” pracę nad budżetem. Przypomniał przy tym, że jedno z pierwszych pism  
po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej w Mosinie było skierowane przez Klub Radnych 
Koalicji Samorządowej do Burmistrza Gminy Mosina o wyjaśnienia do „tego” projektu 
budżetu.  
Radny Jerzy Falbierski wyraził przypuszczenie, że „myśmy się chyba wcale w tej sprawie”, 
co on powiedział, nie zrozumieli. Stwierdził przy tym, że „przeanalizowaliśmy” budżet  
w sposób prawidłowy, ale mówiąc o tym, co on powiedział, miał i ma na myśli to, iż komisja 
kończy swoją pracę dotyczącą budżetu przegłosowanymi wnioskami. Jeżeli wnioski  
„z prawej, czy z lewej strony, czy ze środka” w sposób demokratyczny są przegłosowane  
i radny Jan Marciniak je przedstawia – to jest wszystko w porządku. Natomiast w dniu 
dzisiejszym nie przedstawiają komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie przegłosowanych 
wniosków. Oświadczył też, że zgadza się on zupełnie z tym, co powiedział Pełniący Funkcję 
Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki, iż „żeśmy nie dochowali procedowania”,  



 13

co wcale nie znaczy, że propozycje Klubu Radnych Koalicji Samorządowej jemu się nie 
podobają. Jest to zupełnie inna sprawa. Natomiast jego zdaniem „powinniśmy” dokonać 
procedowania „od A do Z”, żeby nie było żadnych wątpliwości na „tej” sali, zarówno „tutaj”, 
jak i „na galerii”.  
Radna Barbara Czaińska przypomniała, że radny Jan Marciniak powiedział, iż komisja nie 
musi przyjmować opinii, ale uchwała, którą „podjęliśmy” w sprawie procedury uchwalania 
budżetu, „mówi”, że komisje przyjmują. Stwierdziła też, że „mieliśmy” posiedzenie Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 14 marca br. i „tam” ona chciała zgłosić wnioski  
do budżetu, ale wyżej wymieniony radny powiedział wówczas o najważniejszej komisji, jaką 
jest Komisja Budżetu i Finansów. W związku z tym „zgodziliśmy się”, że właśnie ona dalej 
będzie omawiała budżet i „mieliśmy się spotkać” jako Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  
po posiedzeniu, które miało miejsce 22 marca br. – w dniu 26 marca br. To posiedzenie 
zostało jednak odwołane. Stąd jej wnioski, które chciała ona zgłosić, „zawisły w próżni”. 
Dlatego też, nie wiadomo jej, czy dzisiaj, jeżeli ma być i w związku z tym sięgnęła ona  
do uchwał, które „podjęliśmy” w ubiegłym roku. Zwróciła przy tym uwagę, że „tutaj jest 
napisane”, iż komisje podejmują opinie, nie stanowiska, tylko opinie na budżetu. Zapewniła 
także, że popiera również radnego Jerzego Falbierskiego, ponieważ „rzuciła tutaj okiem”  
na przygotowane wnioski, ale jest to niezgodnie z procedurą, gdyż ona jako członek Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu ma też swoje wnioski, choć nie wiadomo jej, czy zostałyby 
poparte, ale np. interesują ją pewne sprawy, które raz były w budżecie, potem ich nie było, 
potem znowu są i dlatego nie w tej wysokości, w jakiej były początkowo. Chciałaby ona 
uzyskać „takie” informacje, ale niestety nie uzyskała przez „to”. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że to, co mówiła ona odnośnie pkt 1 w § 2 uchwały  
o procedurze uchwalania budżetu – jest to prawda, gdyż tak brzmi ten punkt – ona go 
przeczytała. Natomiast jeśli chodzi o pracę komisji, to radny Jan Marciniak doskonale wie,  
że pracami komisji kieruje jej przewodniczący. Pewnie, że każdy z członków komisji ma 
prawo zgłaszać wnioski i niejednokrotnie różne wnioski były zgłaszane – mówiąc ogólnie  
– ale pracami komisji kieruje jej przewodniczący.  
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak stwierdziła, że czuje się ona tak trochę oszukana. Pracując 
bowiem w Komisji Budżetu i Finansów po raz pierwszy w życiu, miała ona możliwość 
pytania się, rozmawiała, „rozmawialiśmy”. Wydawało jej się, że ta komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie zakończy się jakimś konkretnym wnioskiem. Obecnie nie rozumie ona, 
dlaczego się nie zakończyła – był koniec czasu, zbliżała się godz. 21.00, trzeba było „uciekać 
szybciutko”, bo się alarm włączy i „myśmy stracili czas”. Materiał bowiem przedstawiła 
określona grupa ludzi i radny Jan Marciniak przedstawił swój materiał – materiał Koalicji 
Samorządowej. Natomiast „myśmy się nie zdążyli się wypowiedzieć na ten temat”. Dlatego ta 
rozmowa była czasem straconym, a można było jeszcze raz się spotkać i można było 
wypracować. Tak, jak sobie ona przypomina, „na galerii” przysłuchując się obradom Rady 
Miejskiej w Mosinie, to wiadomo jej, że zawsze, za każdym razem komisje przedstawiały 
swoje wnioski, podawały go na piśmie, gdyż chyba tak jest zawarte w Statucie Gminy 
Mosina, tak on przewiduje. Wtedy bowiem jest sprawa „czysta” i „nie będziemy mówili,  
że nieprzyjęcie wniosku to jest też wniosek. Oświadczyła przy tym, że nie do końca  
zgadza się ona z radnym Janem Marciniakiem – to chyba nie tak. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała,  
że na posiedzeniu w dniu 12 marca 2007 r. była obecna Kierownik Referatu Oświaty 
Małgorzata Kasprzyk oraz Lidia Baraniak i część posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury  
i Sportu była poświęcona na omówienie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2007, co ma 
odbicie w protokole, z tym, iż na zakończenie wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie nie przyjęła stanowiska, gdyż miała obradować Komisja Budżetu  
i Finansów. Jeżeli jednak główna część posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu była 
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poświęcona budżetowi, to wszyscy członkowie Komisji Budżetu i Finansów mieli w tym 
czasie możliwość ustosunkowania się do przedstawionego projektu budżetu, w tym również 
swoich wniosków do tej części poświęconej oświacie. Rzeczywiście Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu nie przyjęła stanowiska ze względu na to, że jeszcze cały czas nad budżetem 
pracowała Komisja Budżetu i Finansów i „mieliśmy się najpierw zapoznać” ze stanowiskiem 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. Jako przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu również brała ona udział posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, 
żeby być zorientowaną w przedłożonych wnioskach. 
Radny Jerzy Falbierski oświadczył, iż chciałby on podać na konkretnych przykładach. Ostatni 
materiał, na którym „pracowaliśmy”, dotyczył wydatków, jest to przy tym „ten” dokument. 
„Pracowaliśmy” na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Zwrócił się przy tym  
z prośbą, aby spojrzeć na kwoty, które znajdują się w propozycji Koalicji Samorządowej, 
które są „tu” wpisane i w propozycji, która jest przedstawiona w formie drukowanej i „proszę 
zobaczyć”, że są różnice i „myśmy tych różnic nie omawiali”.  
Radny Ryszard Rybicki stwierdził, iż jest on „tutaj” akurat jednym ze starszych radnych  
i musi on „państwu” powiedzieć, że przez te lata, przez które uczestniczył on „tutaj”  
we wszystkich komisjach i wszystkich sesjach, nie spotkał się on z czymś takim,  
żeby komisje nie wypracowały stanowiska do budżetu. Jak „tu” się „dowiadujemy”, że jedna 
komisja miała się odbyć, została odwołana, druga komisja miała się odbyć, została odwołana, 
„komisje były po prostu nie skończone”, więc nie bardzo on rozumie, o co „tu” chodzi. 
Przedstawiony jeden projekt budżetu, drugi projekt budżetu, dzisiaj „dostaniemy” trzeci 
projekt budżetu. Nie wie on przy tym nad czym „mamy” pracować i jak „tu mamy” pracować.  
Radny Marek Klemens przypomniał, iż Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward 
Nowacki powiedział „nam”, że „mieliśmy” od „15 listopada” projekt budżetu. Jest to 
„troszeczkę pokrętnie powiedziane” dlatego, iż „pan burmistrz” wie doskonale, że ten budżet, 
który „otrzymaliśmy 15 listopada” w stosunku do budżetu, który w ostatnich terminach 
„urząd nam przedstawił”, różni się i to bardzo znacznie. Jeżeli pamięta on, to taka ostateczna 
wersja budżetu przedstawionego przez „urząd”, to jakieś 3-4 tygodnie była „nam” 
przedstawiona. Zwrócił się też z prośbą, aby wziąć pod uwagę, że „czekaliśmy” na konkretne 
podliczenia i konkretne propozycje „urzędu”, iż to nie jest ten sam budżet, bo „gdybyśmy 
mieli pracować” na budżecie z „15 listopada”, to też by on zupełnie inaczej wyglądał. Poza 
tym każdy radny ma prawo złożyć wnioski do budżetu, dopóki nie został on przegłosowany  
i nikt go nie może ograniczać, czy tych wniosków jest 1, czy 55. Poinformował także,  
że w poprzednim budżecie składał on 21 poprawek, które nie uzyskały akceptacji Rady 
Miejskiej w Mosinie, ale złożył on i nikt nie kwestionował tego. „Tutaj” myśli on, że każdy 
ma prawo przedstawić swoje wnioski i zmiany do budżetu byleby tylko, co „pan burmistrz” 
powiedział, nie zmieniały one całkowitych wydatków i dochodów i o tym należy pamiętać. 
On myśli, że „tu” akurat, iż „koalicja” przedstawia, to nie znaczy, że „państwo nie będziecie 
przedstawiać” i ta sesja Rady Miejskiej w Mosinie dzisiaj nie musi się skończyć, ale dopóki 
budżet nie zostanie uchwalony, „mamy” nad nim pracować i „pracujemy” cały czas. To nie 
jest tak, że „przychodzimy” na sesję Rady Miejskiej w Mosinie i na niej ma być wszystko 
„przyklepane” i tylko przegłosować. Przecież praca w komisji jest tylko pracą dodatkową. To 
rada gminy decyduje zawsze i to na jej sesji zapadają decyzje. 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, iż na spotkaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Mosinie z przewodniczącymi komisji stałych Rady Miejskiej, określił on, żeby właśnie 
komisje wyraziły swoją opinię na temat „tego” budżetu i stąd Komisja Porządku Publicznego 
i Bezpieczeństwa w te sposób pracowała. 
Radny Jerzy Falbierski oświadczył, że nie zgadza się z radnym Markiem Klemensem. Jego 
bowiem zdaniem i zdaniem, jak sądzi, większości radnych, praca na posiedzeniach komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie jest praca podstawową „od a do z i do końca”. Jeżeli 
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„będziemy sprawy robić w ten sposób, że będziemy całkowicie, to znaczy żeśmy nie 
popracowali nic”. „Odłożymy tę całą naszą pracę i będziemy ją powtarzać tu, w trakcie sesji, 
to będzie jeden wielki bałagan” i będą duże niedokładności i problemy, a praca w komisjach 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie pozwala się wypowiedzieć swobodnie – nikt nie może 
powiedzieć, że nie można się na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów wypowiedzieć 
swobodnie, użyć argumentu w spokoju i w rozwadze. Chodzi tylko o to, żeby zrobić to  
na posiedzeniu wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, a nie na sesji w 
dniu dzisiejszym, kiedy ma ona przewidzianych jeszcze więcej punktów „od punktów 
budżetu”.  
Radny Marek Klemens stwierdził, iż chciałby on „króciutko odpowiedzieć panu radnemu”, 
żeby przypomniał sobie, co mówił radca prawny Zygmunt Kmiecik „dwie sesje chyba  
do tyłu”, kiedy przekonywał „nas”, że rada gminy wcale nie musi mieć żadnych komisji  
i wcale do niczego one nie są potrzebne. Także to nie jest tak i wcale rada gminy nie musi 
mieć żadnych komisji, nie musi pracować w komisjach.  
Radny Jerzy Falbierski wyraził przekonanie, że podatnicy „nas tutaj wyrzucą, jak nie 
będziemy”... 
Radna Maria Krause stwierdziła, że nie dalej jak wczoraj „otrzymaliśmy” informację, iż jest 
odwołane posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego. 
Jeżeli są proponowane zmiany takie, czy inne, to czy przewodniczący wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie nie zdaje sobie sprawy, że kto jak kto, ale Komisja 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego powinna inwestycje zaopiniować. 
Ona nie twierdzi, iż to zaopiniowanie nie byłoby pozytywne, ale uważa ona, że „powinniśmy” 
na tak ważnymi tematami pracować. Ona naprawdę jeszcze raz ubolewa, iż to posiedzenie 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie się nie odbyło.  
Radny Marek Klemens wyraził ubolewanie, iż radna Maria Krause niezbyt uważnie go 
słuchała. Przedstawiając stanowisko „komisji”, mówił on bowiem wyraźnie, że wszystkie 
inwestycje, „które w zasadzie były wpisane, komisja w jego odczuciu akceptowała”. Chodziło 
tylko o to, że jeżeli Klub Radnych Koalicji Samorządowej przedstawi oszczędności  
dla Gminy Mosina, które mogłyby zwiększyć inwestycje, to „mielibyśmy” nad czym 
dyskutować.  
Radna Maria Krause wyraziła przekonanie, że na ten temat „mogliśmy” wczoraj rozmawiać.  
Radny Marek Klemens zwrócił uwagę, że nie jest on w Klubie Radnych Koalicji 
Samorządowej i jeżeli „koalicja” nie przedstawiła mu „takich rzeczy”, to trudno,  
„żeby komisję, żebyśmy sobie porozmawiali, nie wiadomo mu o czym.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki stwierdził, iż ponieważ 
otrzymał on informację, że „zamierzacie przystąpić” do przegłosowywania „tych” wniosków, 
poczuwa on się w obowiązku powtórzenia tego, co mówił on wcześniej, iż jest to w jego 
przekonaniu strata czasu, bowiem procedura nie została zachowana. Zapewnił przy tym,  
że będzie mu nieprzyjemnie, kiedy przekaże budżet wskazując, iż „uchwała” została podjęta  
z naruszeniem procedury. Nie wiadomo mu przy tym, ile będzie trwało to głosowanie, a 
Regionalna Izba Obrachunkowa z uwagi na upływ terminu ustali i tak budżet w wersji 
przedłożonej przez burmistrza. Zwrócił się też z prośbą, „żebyście to rozważyli”.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy wobec tego 
Rada Miejska w Mosinie zgodnie z procedurami powinna do 30 marca uchwalić „uchwałę”. 
Wobec tego wiedząc o „tych” wnioskach, zmianach do budżetu „proszę powiedzieć” jak Rada 
Miejska powinna się zachować w „tej” sytuacji. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki stwierdził, iż on takich rad nie 
powinien udzielać. Rada Miejska w Mosinie powinna postąpić tak, „jak mówi litera prawa”  
–  przegłosować budżet. Jeśli przegłosuje budżet z naruszeniem procedury, to już powiedział 
on dwukrotnie i trzeci raz nie będzie mówił. 
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g) wnioski do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 

 Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż radni mieli możliwość 
„w teczkach” zapoznania się z propozycjami grupy radnych, stanowiących skład Klubu 
Radnych Koalicji Samorządowej. Zaproponowała przy tym, „abyśmy” w dochodach, nie 
widzi ona „tutaj” takich zmian, jeżeli przy tym są i „macie państwo” jakieś propozycje,  
to bardzo prosi, gdyż jej propozycja „idzie” w tym kierunku, „abyśmy” nad dochodami 
przeszli do porządku po przegłosowaniu. 
Radna Maria Krause zgłosiła wniosek formalny, aby w związku z tym, że „pan burmistrz” 
stwierdził, iż podjęcie „takiej uchwały” ze względu na niewyczerpanie spraw proceduralnych 
będzie niewłaściwe, żeby tego wniosku w dniu dzisiejszym nie głosować. Jeżeli okaże się tak, 
czy inaczej, że „ten” budżet zatwierdzi „dla nas” Regionalna Izba Obrachunkowa, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby zebrały się ponownie komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie, 
wysunęły swoje wnioski, opinie i wystąpiły w odpowiednim czasie z wnioskiem o zmianę  
w budżecie. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż padł wniosek formalny, wobec 
tego prosi ona o przegłosowanie przez Radę Miejską w Mosinie „dotyczące spraw”,  
bo „to” jest wniosek formalny, natomiast nie jest „to” zdanie prywatne „koleżanki radnej”, 
ponieważ ona tego zdania nie podziela. Każdy ma bowiem możliwość złożenia wniosku  
do budżetu, a rada gminy ma obowiązek jego przegłosowania, uwzględnienia go lub nie. 
Natomiast padł wniosek formalny, wobec powyższego „jesteśmy zobowiązani”  
do przegłosowania go. Następnie poprosiła o sprecyzowanie wniosku. 
Radna Maria Krause zgłosiła wniosek w imieniu „klubu”, aby w dniu dzisiejszym odstąpić  
od dalszych procedur związanych z uchwalaniem budżetu ze względu na to, że nie zostały 
dopełnione sprawy proceduralne. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że wniosek nie jest ścisły. 
Zapytała przy tym, czy radna Maria Krause proponuje, żeby budżet zatwierdzać, czy nie 
zatwierdzać. 
Radna Maria Krause poinformowała, iż „aby odstąpić od uchwalania budżetu”. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, że „nie możemy”. 
Zwróciła się przy tym o pomoc do radcy prawnego Zygmunta Kmiecika. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, iż projekt budżetu przedłożony Radzie 
Miejskiej w Mosinie przez Burmistrza Gminy Mosina w listopadzie 2006 r., przeszedł „tę” 
procedurę. W marcu Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wniosła uwagi, zostały one 
uzupełnione i co do „tego” projektu nie było uchybień odnośnie realizacji „tej uchwały”  
w sprawie procedury budżetowej, a wszystkie inne zmiany i to, co on mówił – podmiotowo 
klub radnych nie ma „takiego” uprawnienia. Uchwała w sprawie procedury „mówi” w ten 
sposób, że tej inicjatywy nie mają kluby. I tu jest taka sytuacja, że gdyby każdy radny mógł 
zgłaszać, tylko komisje mają inicjatywę odnośnie zgłaszania zmian do projektu budżetu, a nie 
mają radni. „Tutaj” procedura zawęża podmiotowo „to” do komisji, „a kluby nie mają”. Stąd 
też inicjatywa klubu radnych odnośnie „tych” zmian, jest całkowicie nieuprawniona, bo nie 
ma podmiotowo takiego uprawnienia klub radnych, także „tutaj” w tym przypadku już  
w ogóle nie ma o czym mówić. „Ta” propozycja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą, aby radca prawny 
określił dokładnie, czy to znaczy, że wniosku nie wolno nikomu innemu składać, „tylko 
poprzez przewodniczących poszczególnych komisji wniosek do budżetu”. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, iż uchwała w sprawie procedury budżetowej 
„mówi”, komu przysługuje legitymacja do zgłaszania wniosków i przysługuje ona komisji 
jako całości – komisje zgłaszają, a nie poszczególni radni. W tej sytuacji uchwała odnośnie 
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procedury uchwalania budżetu zawęża krąg radnych posiadających inicjatywę 
uchwałodawczą. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zapytała, czy jeżeli teraz spotka się komisja, 
przy czym rozumie ona, że najwłaściwszą jest Komisja Budżetu i Finansów i przedstawi 
wnioski, to będzie to zgodne z procedurą. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, iż to, co przewodnicząca obrad Małgorzata 
Twardowska zapytała o te uchwały zmieniające procedurę budżetową, ten § 2 – tenże 
paragraf „tej” uchwały zmieniającej precyzuje terminy. Komisja Budżetu i Finansów w ciągu 
10 dni od dnia otrzymania od komisji Rady Miejskiej opinii o projekcie, formułuje opinię  
i przedkłada ją burmistrzowi. Do tych wszystkich propozycji zmian musi się odnieść organ 
wykonawczy, gdyż musi dokonać analizy zgłoszonych projektów zmian, żeby uwzględnić  
w tym wszystkim „art. 52 ust. 1a)”, który „mówi” o tym, musi sprawdzić te okoliczności, 
„zmiany powodujące zwiększenie wydatki nie znalazłyby się w proponowanych dochodach” 
– „musimy to sprawdzić”. Bo te dochody są, organ wykonawczy musi to stwierdzić. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się z pytaniem do radnej Marii 
Krause, czy podtrzymuje swój wniosek. 
Radna Maria Krause odpowiedziała twierdząco. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zapytała, czy mimo, iż usłyszała, że „musimy” 
podjąć decyzję. 
Radna Maria Krause stwierdziła, iż „to podejdziemy, jeżeli musimy podejść, to proszę 
bardzo”. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się z pytaniem, czy radna Maria 
Krause wycofuje swój wniosek.  
Radna Maria Krause zapytała radcę prawnego Zygmunta Kmiecika, czy w sytuacji takiej, 
jaka zaistniała dzisiaj, tu na tej sali, czy w ogóle jest możliwe podejście do głosowania  
nad budżetem.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, że do tego, co wypracuje Komisja Budżetu  
i Finansów musi się odnieść burmistrz i burmistrz w jakiś sposób się do tego odniesie,  
co dzisiaj „państwo przygotujecie”. Burmistrz ma się do tego odnieść i sprawdzić, czy ten 
„art. 52 ust 1a)” jest przestrzegany. Jego zdaniem fizycznie jest to niewykonalne przez 
burmistrza i przez skarbnika, żeby to sprawdzić, już nie mówiąc o tych dzisiejszych 
propozycjach. Bo to, co „ tutaj pan burmistrz uznał”, jedynym wyjściem dzisiaj rozsądnym 
jest uchwalenie budżetu. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek radnej Marii 
Krause, aby odstąpić od uchwalania budżetu. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie  
11 głosami „przeciw”, przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzuciła 
powyższy wniosek.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się z pytaniem, czy są jeszcze jakieś 
inne propozycje. 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Kruase 
oświadczyła, iż „nasz” klub nie będzie głosował za żadnymi wnioskami, w związku z tym,  
że nie jest to zgodne z „procedurą”.  
Radny Marian Kunaj stwierdził, iż wsłuchując się w jasność prawa, które podkreślił radca 
prawny Zygmunt Kmiecik, podtrzymuje on stanowisko przewodniczącej Klubu Radnych 
„Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Marii Krause, żeby nie łamać jednak „tego” prawa. 
Oświadczył przy tym, że on nie chce „tego” prawa podważać i nie będzie głosował.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zapytała, czy ktoś ma jeszcze uwagi do jej 
propozycji złożonej, że „podejdziemy” do tematu dochody, potem wydatki. Ponieważ są tutaj 
już wnioski, „państwo zapoznaliście się”, „spodziewamy się”, iż wpłyną, wobec tego 
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proponuje ona taki porządek. Zwróciła się przy tym z prośbą, aby odnosić się tylko do tego, 
co ona mówi. 
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, iż nie wie on, przy czym nie chciałby występować „tu”  
w roli jakiegokolwiek autorytetu, ale czy „my naprawdę nie możemy słuchać litery prawa, 
czy my musimy zawsze w taki sposób postępować w tej gminie.” Chciałby on przy tym 
zaapelować po raz kolejny do „państwa” – „postępujmy normalnie”, bo „to” prowadzi  
do zwiększenia niepotrzebnego konfliktu. Ludzie się już bowiem „z nas” powoli śmieją  
w Mosinie, a za chwilę będą „nas” wytykać palcami, jeżeli „będziemy” tak postępować jako 
radni, wobec siebie, gdyż to jest nie w porządku, jeżeli racjonalne argumenty nie zwyciężają, 
tylko głosowanie, w sprawach oczywistych, o których mówił „pan burmistrz” i „pan radca 
prawny”.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
powiadomił, iż Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa dokonała wszystkich 
formalności, złożyła wnioski do budżetu Gminy Mosina. Wyraził przy tym przekonanie,  
iż zachodzi w tej chwili dziwna sytuacja, gdyż jak usłyszał on w wypowiedzi „pana 
burmistrza”, zawetuje on procedury związane z tą uchwałą budżetową, także przy tej 
kolejności, jeżeli na przykład „to” zostanie uwzględnione i Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Poznaniu potwierdzi, że nie zostały „te” procedury spełnione, przy czym „tutaj” są 
przedstawiciele wszystkich służb, którzy zostali zaproszeni i „jakby dogadali się” w imieniu 
mieszkańców w zapewnianiu bezpieczeństwa. Przypomina on przy tym, iż „ta” komisja 
przyjęła wnioski jednogłośnie i „jeżeli my w tym momencie złamiemy procedurę” i przepis 
prawny i „zaczniemy obradować” nad wnioskiem radnego Jana Marciniaka  
– przewodniczącego klubu – który nie ma „jakby” praw do złożenia wniosku, to faktycznie 
praca komisji pójdzie na marne. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska wyraziła przekonanie, że nad wnioskami 
przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, „ta rada pochyli czoło”. 
Zwróciła się przy tym z pytaniem do niego, czy wskazał on w swoich wnioskach źródło 
pokrycia. Myśli ona przy tym, że „dojdziemy do tego”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski zapewnił, 
że wskazał. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła się z prośbą, aby pozwolić jej dojść  
do tych wniosków, do konkretów, gdyż teraz „dyskutujemy nad rzeczami”, które już „pan 
przewodniczący” przedstawił. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
oświadczył, że przedstawia on swoje wnioski w obawie, że ta cała uchwała może zostać,  
jak mówił „pan burmistrz”, uchylona. 
Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, że „państwo macie prawo” głosować nad wnioskami, 
albo nie. Uchwała budżetowa przyjęta przez tę Radę Miejską w Mosinie, będzie analizowana 
przez organ nadzoru, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Zapytał przy tym, dlaczego 
„my lubimy mówić” i „padały tutaj głosy, że są to głosy, czy działania bezprawne,  
że łamiemy prawo”. Zaapelował też, aby dać wypowiedzieć się organowi nadzoru, który po to 
jest stworzony. Jeżeli uzna on autorytatywnie, iż uchwała budżetowa została uchwalona  
z naruszeniem prawa, to będzie to autorytatywne, ale dzisiaj „nie mówmy” o tym, czy to jest 
prawne, czy bezprawne. Dla niego osobiście najważniejsza jest ustawa samorządowa, która 
mówi jednoznacznie, że rada gminy uchwala budżet do 31 grudnia, jeżeli nie – to najpóźniej 
do końca I kwartału. Jest to przy tym najważniejsze prawo, którym się on kieruje. 
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak zwróciła się o wyjaśnienie, czy te wnioski, które zostały 
„nam” dostarczone dzisiaj, zostały skonsultowane z odpowiednimi służbami, z ludźmi,  
którzy opracowują „fizycznie” budżet, bo od tego są fachowcy. Ona nie jest przy tym 
fachowcem i nie umie ona powiedzieć, czy na to są zabezpieczone pieniądze, czy można 
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sobie „tak przerzucać”, nie do końca według jej wiedzy, inwestycje – „tu” zmieniać, z jednej 
na drugą. W tej opinii RIO bowiem, którą Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak czytała, 
słyszała ona, że „tam” się Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu „czepia” nawet  
do pewnych sformułowań, a „tu” są bardzo poważne sprawy, czy rzeczywiście „te” wnioski 
dzisiaj powinny być głosowane. 
Radny Marek Klemens zaproponował, aby zamknąć dyskusję i przejść do meritum sprawy, 
bo on osobiście odbiera, że „jego koledzy” nie chcą dzisiaj uchwalić budżetu, za co jest mu 
wstyd. 
Radna Wiesława Mania wyraziła przekonanie, że emocje sięgają tutaj zenitu. Ona natomiast 
ma olbrzymi dylemat, ponieważ wiele z tych propozycji jest „tutaj” bardzo ciekawych, tylko 
chciałaby ona głosować zgodnie z własnym sumieniem i z rozeznaniem. Cięcia bowiem są 
olbrzymie w oświacie. Jej nie wiadomo, czy „jesteśmy” w stanie, „to akurat, taki skutek, jaki 
jest skutek prawny”. Nikt pięć minut przed sesją Rady Miejskiej w Mosinie, jeżeli się  
do „tego” zagląda, nawet próbowała ona w trakcie sesji i ma ona olbrzymi dylemat, który jest 
bardzo ważny. 
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, iż chciałby on podkreślić jeszcze jeden fakt. „Panie 
przewodniczący i szanowna koalicjo, stawiacie nas w następującej sytuacji”, nie w takiej jak 
mówi radny Marek Klemens, „stawiacie bowiem nas w sytuacji zupełnie innej”. Kiedy 
„mówimy”, czy wybierać między obowiązującym prawem, czy tym, czego oczekują „nasi” 
wyborcy, którzy siedzą „tu na galerii” i słuchają. Zapytał przy tym, jak „mamy” postąpić. 
Jeszcze raz powtarza on, iż jego zdaniem „powinniśmy pracować” więcej w zgodzie  
i pracować na posiedzeniach komisji – tak uzgodnić wersje i przegłosować je i wtedy nie 
byłoby dzisiaj żadnej dyskusji, w żadnej sprawie. Jest on o tym w stu procentach przekonany.  
Radny Waldemar Waligórski zapytał radcy prawnego Zygmunta Kmiecika, czy „my” jako 
Rada Miejska w Mosinie głosując dzisiaj „łamiemy” prawo.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik stwierdził, iż mówił o tym „pan burmistrz”, mówił on i nie 
zamierza więcej powtarzać.                
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek radnego 
Marka Klemensa, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania wniosków do budżetu.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 11 głosami „za”,  
przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że w związku z takim wynikiem 
głosowania, „podchodzimy do tematu”. Dała ona czas „państwu” na zgłaszanie swoich 
przemyśleń, jak „podchodzimy do pracy” – nie padły takie wnioski, natomiast  
„rozszalała się” dyskusja. Wobec tego uznaje ona, że jej propozycja jest najdalej idącą  
i w związku z tym, zgodnie z tym, co mówiła, proponuje, aby dochody przegłosować. 
„Znacie” bowiem „państwo”, „zapoznaliście się”. Następnie zapytała, czy ktoś wnosi jakieś 
wnioski do dochodów. Stwierdziła przy tym, że nie widzi. W związku z tym poddała  
pod głosowanie wniosek o przyjęcie dochodów budżetu Gminy Mosina na rok 2007. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 11 głosami „za”. 10 radnych nie 
wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że „przechodzimy” do wydatków. 
Poinformowała przy tym, że dla usprawnienia, proponuje ona, aby poszczególne działy  
i paragrafy, jeżeli są „takie” zmiany, to wprowadzać i głosować poszczególne wnioski – w ten 
sposób „będziemy zamykali” działy. 
Radny Jan Marciniak oświadczył, że dla uniknięcia ewentualnie wszelkich kontrowersji, „te” 
wnioski zgłasza radny Jan Marciniak oraz Klub Radnych Koalicji Samorządowej. Następnie 
powiadomił, że dział 010: Rolnictwo i łowiectwo – 83.000,00 zł.  
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że „będziemy głosować”. 
Zwróciła się przy tym z prośbą, aby jeszcze w poszczególnych, gdyż zmiany dotyczą też 
różnych rozdziałów i paragrafów. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że propozycja projektu budżetu wynosiła 53.780,00,  
a on proponuje 83.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek, aby dział 010 
wynosił 83.000,00. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek  
11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 01010 w dziale 010: infrastruktura 
wodociągowa i sanitacja wsi – propozycja projektowa: 50.000,00; propozycja jego: 
79.220,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że w „tymże” rozdziale paragraf 6050: wydatki 
inwestycyjne jednostek budżetowych – projekt: 50.000,00; jego propozycja: 79.220,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że w „tymże” dziale rozdział 01030: izby rolnicze  
oraz paragraf 2850 w „tymże” rozdziale – bez zmian. Poinformował też, że dział 600: 
Transport i łączność – projekt budżetu: 2.707.900,00; jego propozycja 5.156.919,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że w „tymże” dziale rozdział 60004: lokalny transport 
zbiorowy – projekt: 498.500,00; jego propozycja: 495.500,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 2650: dotacja przedmiotowa z budżetu  
dla zakładu budżetowego – projekt opiewał na 497.900,00; propozycja jego: 495.000,00. 
Przewodniczący obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4300: zakup usług pozostałych – projekt 
opiewał na 600,00 zł; propozycja: 500,00 zł. 
Prowadząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. Następnie zwróciła się z prośbą  
o zachowanie powagi. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 60016: drogi publiczne gminne – projekt 
opiewał na kwotę 2.209.400,00; propozycja: 4.661.419,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4910: zakup materiałów i wyposażenia  
– projekt: 29.400,00; propozycja: 29.000,00. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4270: zakup usług remontowych – projekt 
opiewał na kwotę 300.000,00; propozycja: 0. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4300: zakup usług pozostałych – projekt: 
700.000,00; propozycja: 500.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 6050: wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych – projekt: 1.180.000,00; propozycja: 4.132.419,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że dział 700: Gospodarka mieszkaniowa – projekt: 
2.707.200,00; propozycja: 2.062.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 70005: gospodarka gruntami  
i nieruchomościami – projekt: 2.707.200,00; propozycja: 2.062.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że kolejny paragraf 4170 i paragraf 4210: zakup 
materiałów i wyposażenia są bez zmian. Powiadomił też, że „4260”: zakup energii – projekt: 
300.000,00; propozycja: 280.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4270”: zakup usług remontowych – projekt: 
300.000,00; propozycja: 200.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 
1.840.200,00; propozycja: 1.375.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „6050”: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
– projekt: 155.000,00; propozycja: 95.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Radny Jan Marciniak poinformował, że dział 750: Administracja publiczna – projekt: 
4.641.160,00; propozycja: 4.351.168,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 75011 oraz rozdział 75022 we „wszystkich” 
paragrafach jest bez zmian. Poinformował też, że 75023: urzędy gminy – projekt: 
3.932.560,00; propozycja ostateczna: 3.718.068,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 2320 i paragraf 3020 – bez zmian. 
Powiadomił też, że paragraf 4010: wynagrodzenia osobowe pracowników – projekt: 
2.250.000,00; propozycja: 2.210.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4040 – bez zmian. Powiadomił też,  
że 4110: składki na ubezpieczenie społeczne – projekt: 420.000,00; propozycja: 400.000,00.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 
60.000,00; propozycja: 56.000,00.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4140 – bez zmian. Poinformował też,  
że paragraf 4170: wynagrodzenia bezosobowe – projekt: 55.000,00; propozycja: 30.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 
142.500,00; propozycja: 140.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4260”: zakup energii i „4280”: zakup usług 
zdrowotnych – bez zmian. Poinformował też, że paragraf 4300: zakup usług pozostałych  
– projekt: 384.092,00; propozycja: 300.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4350”: zakup usług dostępu do sieci internet – bez 
zmian. Poinformował też, że „4360”: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii komórkowej – projekt: 26.000,00; propozycja: 10.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 



 23

Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4370: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – bez zmian. Poinformował też, że „4410”: 
podróże służbowe krajowe – projekt: 50.000,00; propozycja: 40.000,00.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4420”: podróże służbowe zagraniczne, „4430”: 
różne opłaty i składki, „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – bez 
zmian. Powiadomił też, że „4740”: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
i urządzeń kserograficznych – projekt: „15”; propozycja: „12”. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4700”: szkolenia pracowników nie będących 
członkami korpusu służby cywilnej – projekt: 30.000,00; propozycja: 10.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4750”: zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji – projekt: 65.000,00; propozycja: 20.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „6060”: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych – projekt: 14.900,00; propozycja: 60.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 75075: promocja jednostek samorządu 
terytorialnego – projekt: 50.000,00; propozycja: 10.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia  
– projekt: 25.000,00; propozycja: 5.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4300: zakup usług pozostałych – projekt: 
25.000,00; propozycja: 5.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 75095: pozostała działalność – projekt: 
122.300,00; propozycja: 86.800,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 2820: dotacja celowa z budżetu  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,  
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„4110”: składki na ubezpieczenie społeczne, „4120”: składki na fundusz pracy – bez zmian. 
Poinformował też, że „4170”: wynagrodzenia bezosobowe – projekt: 45.000,00; propozycja: 
10.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf „4210”: zakup materiałów i wyposażenia  
oraz „4300”: zakup usług pozostałych – bez zmian. Poinformował też, że „4410”: podróże 
służbowe krajowe – projekt: 1.000,00 zł; propozycja: 500,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – bez zmian. Poinformował też,  
że w „tymże” dziale rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa – bez zmian. Powiadomił także, że „4300”: zakup usług pozostałych 
– bez zmian. Poinformował również, że dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa – projekt: 483.400,00; propozycja: 429.500,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne – projekt: 
170.500,00; propozycja: 130.500,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 3020: wydatki osobowe niezaliczane  
do wynagrodzeń – projekt: 10.000,00; propozycja: 7.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. Zwróciła się przy tym z prośbą o spokój. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne, „4120”: 
składki na fundusz pracy, „4170”: wynagrodzenia bezosobowe – bez zmian. Poinformował 
też, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 47.000,00; propozycja: 40.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4260”: zakup energii – projekt: 32.000,00: propozycja: 
20.000,00.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4280”: zakup usług zdrowotnych – bez zmian. 
Powiadomił też, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 43.000,00; propozycja: 
35.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4430”: różne opłaty i składki – projekt: 10.000,00; 
propozycja: 1.000,00 zł. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4700”: szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej – projekt: 2.000,00; propozycja: 1.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 75414: obrona cywilna – bez zmian. 
Poinformował też, że w paragrafie 4210: zakup materiałów i wyposażenia oraz „4300”: zakup 
usług pozostałych – bez zmian. Powiadomił także, że rozdział 75416: straż miejska – projekt: 
307.900,00; propozycja: 294.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 3020: wydatki osobowe niezaliczone  
do wynagrodzeń – bez zmian. Powiadomił też, że „4010”: wynagrodzenia osobowe 
pracowników – projekt: 201.000,00; propozycja: 200.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4040”: dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt: 
17.000,00; propozycja: 15.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne – projekt: 
38.000,00; propozycja: 37.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 5.200,00; 
propozycja: 5.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4410”: podróże służbowe krajowe – projekt: 3.500,00; 
propozycja: 2.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 
9.200,00; propozycja: 9.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4260”: zakup energii – projekt: 3.600,00; propozycja: 
3.000,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4280”: zakup usług zdrowotnych – projekt: 
5.000,00; propozycja: 2.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 10.000,00; 
propozycja: 7.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4360”: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – projekt: 4.000,00; propozycja: 3.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4370 i paragraf 4430: różne opłaty i składki  
– bez zmian. Poinformował też, że „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – projekt: 4.900,00; propozycja: 4.500,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 756 dotyczący dochodów od osób prawnych, osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz dział 757: 
Obsługa długu publicznego są bez zmian. Poinformował też, że dział 758: Różne rozliczenia 
– projekt: 312.251,00; propozycja: 232.251,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe – projekt: 
312.251,00; propozycja: 232.251,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4810: rezerwy – projekt: 312.251,00; 
propozycja: 232.251,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 801: Oświata i wychowanie – projekt: 
21.096.359,00; propozycja: 20.930.521,28. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „80101”: szkoły podstawowe – projekt: 
11.487.149,00; propozycja: 11.678.633,28. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 2540: dotacja podmiotowa z budżetu  
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – bez zmian. Poinformował też, że „3020”: 
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – projekt: 200.350,00; propozycja: 
200.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „3240”: stypendia dla uczniów – projekt: 3.300,00; 
propozycja: 3.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4010”: wynagrodzenia osobowe pracowników  
– projekt: 4.809.462,00; propozycja: 4.800.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4040: dodatkowe wynagrodzenie roczne  
– projekt: 355.000,00; propozycja: 350.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne – projekt: 
940.000,00; propozycja: 920.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 
130.500,00 zł; propozycja: 128.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4170”: wynagrodzenia bezosobowe – projekt: 
11.700,00; propozycja: 8.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 
459.758,00; propozycja: 440.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4240: zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek – projekt 52.550,00; propozycja: 50.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
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Radny Jan Marciniak poinformował, że „4260”: zakup energii – projekt: 245.100,00; 
propozycja: 230.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4270”: zakup usług remontowych – 246.500,00; 
propozycja: 240.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4280”: zakup usług zdrowotnych – projekt: 
24.500,00; propozycja: 15.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 121.060,00; 
propozycja: 120.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4350”: zakup usług dostępu do sieci internet  
– projekt: 8.880,00; propozycja: 8.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4360”: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – projekt: 5.700,00; propozycja: 5.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4370”: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – projekt: 26.800,00; propozycja: 25.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4410”: podróże służbowe krajowe – projekt: 
14.500,00; propozycja: 10.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4430”: różne opłaty i składki – projekt: 32.000,00; 
propozycja: 15.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – projekt: 422.589,00; propozycja: 410.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
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Radny Jan Marciniak poinformował, że „4740”: zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych – projekt: 9.800,00; propozycja: 9.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4750”: zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji – projekt: 29.100,00; propozycja: 20.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „6050”: wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych – projekt: 3.258.000,00; propozycja: 3.592.633,28. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „80103”: oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych – projekt: 538.828,00; propozycja: 529.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 3020: wydatki osobowe niezaliczone  
do wynagrodzeń – projekt: 25.803,00; propozycja: 24.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4010”: wynagrodzenia osobowe pracowników  
– projekt: 370.847,00 zł; propozycja: 370.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4040”: dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt: 
31.270,00; propozycja: 30.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne – projekt: 
77.733,00; propozycja: 75.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 
11.095,00; propozycja: 10.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – projekt: 22.080,00; propozycja: 20.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  



 30

Radny Jan Marciniak poinformował, że „80104”: przedszkola – projekt: 2.533.479,00; 
propozycja: 2.441.100,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „2540”: dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty – projekt: 150.000,00; propozycja: 140.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „2710”: dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych 
gminy, paragraf 3020: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – bez zmian. 
Powiadomił też, że „4010”: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.371.635,00; 
propozycja: 1.370.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4040”: dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt: 
101.250,00; propozycja: 100.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne – projekt: 
274.900,00; propozycja: 260.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 
38.346,00; propozycja: 38.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że kolejny paragraf 4170 – bez zmian. Poinformował też, 
że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 145.892,00; propozycja: 120.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4240”: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
i książek – projekt: 17.420,00; propozycja: 12.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4260”: zakup energii – projekt: 64.900,00; propozycja: 
60.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4270”: zakup usług remontowych – projekt: 
59.200,00; propozycja: 45.000,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4280”: zakup usług zdrowotnych – projekt: 4.880,00; 
propozycja: 4.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 
23.296,00; propozycja 23.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4350”: zakup usług dostępu do sieci internet – projekt: 
1.850,00; propozycja: 1.600,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4360”: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – projekt: 5.040,00; propozycja: 2.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4370”: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – projekt: 7.560,00; propozycja: 6.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4410”: podróże służbowe krajowe – projekt: 
2.100,00; propozycja: 2.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4430”: różne opłaty i składki – projekt: 1.520,00; 
propozycja: 1.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – projekt: 94.040,00; propozycja: 90.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4740”: zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych – projekt: 5.750,00; propozycja: 5.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4750”: zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji – projekt: 6.400,00; propozycja: 4.000,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 80110: gimnazja – projekt: 5.464.086,00; 
propozycja: 5.221.100,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 2540: dotacja podmiotowa z budżetu  
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – bez zmian. Powiadomił też, że „3020”: wydatki 
osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – projekt: 109.100,00; propozycja: 90.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 3240: stypendia dla uczniów – projekt: 
11.200,00; propozycja: 11.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4010”: wynagrodzenia osobowe pracowników  
– projekt: 3.281.928,00; propozycja: 3.200.000,00.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4040: dodatkowe wynagrodzenia roczne  
– bez zmian. Poinformował też, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne – projekt: 
590.020,00; propozycja: 570.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 79.230,00; 
propozycja: 79.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4170”: wynagrodzenia bezosobowe – projekt: 
10.700,00; propozycja: 6.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 
411.500,00; propozycja: 370.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4240”: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
i książek – projekt: 40.500,00; propozycja: 40.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
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Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4260”: zakup energii – projekt: 150.200,00; 
propozycja: 120.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4270”: zakup usług remontowych – projekt: 
100.500,00 zł; propozycja: 90.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4280”: zakup usług zdrowotnych – projekt: 12.200,00; 
propozycja: 6.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 
82.740,00; propozycja: 80.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4350”: zakup usług dostępu do sieci internet – projekt: 
7.160,00; propozycja: 6.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4360: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – projekt: 5.440,00; propozycja: 3.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4370”: opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – projekt: 19.500,00; propozycja: 19.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4410”: podróże służbowe krajowe – projekt: 
10.100,00; propozycja: 10.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4420”: podróże służbowe zagraniczne – bez zmian. 
Poinformował też, że „4430”: różne opłaty i składki – projekt: 7.000,00; propozycja:  
1.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – projekt: 228.968,00; propozycja: 220.000,00. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4740: zakup materiałów papierniczych  
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – projekt: 5.500,00; propozycja: 
5.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4750”: zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji – projekt: 20.500,00 zł; propozycja: 15.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół – bez 
zmian. Powiadomił też, że „2650”: dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 
i „4270”: zakup usług remontowych – bez zmian. Poinformował także, że rozdział 80146: 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – projekt: 82.129,00; propozycja: 70.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 82.129,00; 
propozycja: 70.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 80195: pozostała działalność – bez zmian. 
Powiadomił też, że paragraf 4170: wynagrodzenia bezosobowe – bez zmian. Poinformował 
także, że dział 851: Ochrona zdrowia, rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, „4170”: wynagrodzenia 
bezosobowe – bez zmian. Powiadomił również, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia  
– projekt: „60”; propozycja: „40”. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4260”: zakup energii – bez zmian. Powiadomił też, 
że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 55.000,00; propozycja: 75.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Jan Marciniak stwierdził, że „tutaj” zaczyna się szereg paragrafów, które są bez zmian. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że „wnosimy” tylko wnioski 
do zmian budżetu. 
Radny Jan Marciniak zauważył, że pozostałe paragrafy w dziale: Ochrona zdrowia są bez 
zmian i dział 852: Pomoc społeczna – cała bez zmian. Następnie stwierdził,  
że „przechodzimy” do działu 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – projekt: 
70.500,00; propozycja: 66.500,00.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 85305: żłobki – projekt: 50,000,00; 
propozycja: 48,000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 2710: dotacja celowa na pomoc finansową 
udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych 
gminy – projekt: 50,000,00; propozycja: 48.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 85395: pozostała działalność – projekt: 
20.500,00; propozycja: 18.500,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 2820: dotacja celowa z budżetu  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – bez 
zmian. Poinformował też, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 5.000,00; 
propozycja: 3.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych oraz „4410”: podróże 
służbowe krajowe – bez zmian. Poinformował także, że dział 854: Edukacyjna opieka 
wychowawcza – projekt: 661.499,00; propozycja: 634.300,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 85401: świetlice szkolne – projekt: 520.389,00; 
propozycja: 503.300,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 3020: wydatki osobowe nie zaliczone  
do wynagrodzeń – projekt: 5,523,00; propozycja: 3.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4010”: wynagrodzenia osobowe pracowników  
– projekt: 377.517,00; propozycja: 370.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4040”: dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt: 
30.800,00; propozycja: 28.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne – projekt: 
71.025,00; propozycja: 68.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 9.924,00; 
propozycja: 9.300,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4440”: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – projekt: 25.600,00; propozycja: 25.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 85407: placówki wychowania pozaszkolnego  
– projekt: 60.000,00; propozycja: 50.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – 60.000,00; projekt: 
50.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 85412: kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, „2820”: dotacja 
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom, rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów, „3260”: inne formy 
pomocy dla uczniów – bez zmian. Poinformował też, że rozdział 85446: dokształcanie  
i doskonalenie nauczycieli – projekt: 1.110,00; propozycja: 1.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 1.110,00; 
propozycja: 1.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
– projekt: 2.056.500,00; propozycja: 2.021.500,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi – projekt: 
105.000,00; propozycja: 100.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 4300: zakup usług pozostałych – projekt: 
105.000,00; propozycja: 100.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach  
i gminach – projekt: 60.000,00; propozycja: 45.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że w rozdziale: utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
paragraf 4210: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 20.000,00; propozycja: 10.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 4300: zakup usług pozostałych – projekt: 
40.000,00; propozycja: 35.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że rozdział 90013: schroniska dla zwierząt – projekt: 
16.000,00; propozycja: 6.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 
6.000,00; propozycja: 2.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 
10.000,00; propozycja: 4.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg  
– projekt: 1.220.500,00; propozycja: 1.265.500,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. Następnie zwróciła się z prośbą  
do publiczności o zachowanie ciszy. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4170”: wynagrodzenia bezosobowe – bez zmian. 
Powiadomił też, że „4260”: zakup energii – projekt: 750.000,00; propozycja: 700.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 150.000,00; 
propozycja: 140.000,00 zł. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „6050”: wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych – projekt: 315.000,00; propozycja: 420.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 90017: zakłady gospodarki komunalnej  
– projekt: 600.000,00; propozycja: 550.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 2650: dotacja przedmiotowa z budżetu  
dla zakładu budżetowego – projekt: 450.000,00; propozycja: 400.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „6210”: dotacje celowe z budżetu na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 
budżetowych, „90019”: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska, „4300”: zakup usług pozostałych, pozostała działalność,  
„2820”: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom, „4300”: zakup usług pozostałych – bez zmian. Poinformował 
też, że dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – projekt: 1.555.000,00; 
propozycja: 1.770.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury, 
„2820”: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  
do realizacji stowarzyszeniom – bez zmian. Poinformował też, że „92109”: domy i ośrodki 
kultury, świetlice i kluby – projekt: 850.000,00; propozycja: 1.000.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „2480”: dotacja podmiotowa z budżetu  
dla samorządowej instytucji kultury – bez zmian. Poinformował też, że w ramach „tego” 
rozdziału jest proponowany nowy zapis – „6220”: dotacje celowe z budżetu na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
sektora finansów publicznych – wiąże się to z remontem kapitalnym dachu na Izbie 
Muzealnej – 150.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że rozdział 92116: biblioteki – projekt: 665.000,00; 
propozycja: 730.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Radny Jan Marciniak poinformował, że paragraf 2480: dotacja podmiotowa z budżetu  
dla samorządowej instytucji kultury – projekt: „665”; propozycja: „730”. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 926: Kultura fizyczna i sport – projekt: 
659.841,00; propozycja: 725.364,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „92605”: zadania w zakresie kultury fizycznej  
i sportu – projekt: 659.841,00; propozycja: 725.364,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że paragraf 2820: dotacja celowa z budżetu  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – bez 
zmian. Poinformował też, że „4010”: wynagrodzenie osobowe pracowników – projekt: 
211.546,00; propozycja: 205.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4040”: dodatkowe wynagrodzenie roczne – projekt: 
17.981,00; propozycja: 16.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4110”: składki na ubezpieczenia społeczne  
– projekt: 41.453,00; propozycja: 37.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4120”: składki na fundusz pracy – projekt: 5.623,00; 
propozycja: 5.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4170”: wynagrodzenia bezosobowe – projekt: 
23.450,00; propozycja: 20.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4210”: zakup materiałów i wyposażenia – projekt: 
40.925,00; propozycja: 40.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4260”: zakup energii – projekt: 74.988,00; 
propozycja: 68.000,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4270”: zakup usług remontowych – projekt: 
25.000,00; propozycja: 20.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że zakup usług zdrowotnych – 815,00 zł; propozycja: 
800,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4300”: zakup usług pozostałych – projekt: 46.282,00; 
propozycja: 44.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4350”: zakup usług dostępu do sieci internet, 
„4360”: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej – bez 
zmian. Powiadomił też, że „4370”: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
i telefonii stacjonarnej – projekt: 7.800,00; propozycja: 6.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4390”: zakup usług obejmujących wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii – bez zmian. Powiadomił też, że „4410”: podróże służbowe krajowe  
– projekt: 6.114,00; propozycja: 6.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
– projekt 6.400,00; propozycja: 6.000,00.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „4740”: zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych – projekt: 400,00 zł; propozycja: 500,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że „4750”: zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów i licencji – bez zmian. Poinformował też, że dochodzi „na końcu” paragraf 6050: 
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z kwotą 100.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że przechodzi do załącznika nr 6 – wykazu inwestycji  
na rok 2007. Poinformował przy tym, że dział 010, rozdział 01010, paragraf 6050, pkt 1: 
projekt sieci kanalizacyjnej ul. Krzywoustego – kwota 18.220,00. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że współpraca z „AQUANET-em” – kwota 26.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że odwiert studni w Głuszynie – 35.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak zauważył, że generalnie w „tymże” rozdziale – „na górze”  
– sumując „te” 3 pozycje, „mamy” łączną kwotę: 79.220,00. Zwrócił się przy tym z prośbą, 
aby przegłosować „to” również. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
wyżej wymienionej kwoty w dziale 010. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
powyższy wniosek 11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że „przechodzimy” do działu 600, rozdział 60016, paragraf 
6050 – łączna kwota 4.132.419,00. Powiadomił przy tym, że w „tymże” paragrafie: most  
ul. Lipowa, Krosinko – kwota 300.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że projekt chodnika w Mieczewie – kwota 15.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że budowa chodnika ul. Marcinkowskiego w Mosinie  
– 125.000,00.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że współpraca z zarządem dróg powiatowych  
– 200.000,00 zł. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się o wyjaśnienie, czy w „tym” jest dokończenie ul. Śremskiej 
do granic miasta. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że zgodnie z propozycjami, które były zawarte w projekcie 
budżetu. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dokończenie utwardzenia ul. Szkolnej w Pecnej – kwota 
230.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że koncepcja, projekt, wykonawstwo: sieć deszczowa, 
utwardzenie, chodniki: ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta – 850.000,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, 
utwardzenie, chodniki, małe rondo kompaktowe na skrzyżowaniu ul. Rzeczypospolitej 
Mosińskiej i Mocka na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 1 do granic miasta ulicą 
Rzeczypospolitej Mosińskiej – kwota 200.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że projekt, utwardzenie, chodniki, odwodnienie  
ul. Czarnieckiego – 200.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że utwardzenie, chodniki ul. Sowińskiego od Kanału 
Mosińskiego do ul. Topolowej – 500.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że projekt sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej, 
utwardzenie, chodniki ul. Bajera w Dymaczewie Starym – 100.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że poprawa stanu ul. Piotrowskiej w Daszewicach  
– 150.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że odwodnienie, utwardzenie, chodniki ul. Powstańców 
Wlkp. i Konopnickiej – kwota 400.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Mosina  
– Krosinko – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare – Borkowice  
– Krosno, od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku, od Krosna  
do Drużyny – kwota 120.419,00.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że projekt, wykonawstwo, odwodnienie, utwardzenie, 
chodniki: ul. Reja, Sienkiewicza i Reymonta w Mosinie – kwota 332.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że projekt, wykonawstwo: ścieżka rowerowa utwardzona 
Sasinowo – Rogalinek: „160”. 
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Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że projekt chodników: ul. Jasna od ul. Śremskiej do lasu, 
ul. Podgórna i ul. Wybickiego – kwota 30.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że utwardzenie ul. Piaskowej: Krosno – Krosinko: „220”.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „podsumujemy całość: te wszystkie paragrafy”, które 
czytał on przed chwilą – łączna ich wartość 4.132.419,00.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji w dziale 600. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją  
11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050, chodzi  
o nakłady na inwestycje remontów w „tych” obiektach, budynek wielofunkcyjny Pecna  
– 55.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że świetlica Żabinko – 20.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że świetlica Daszewice – 10.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że świetlica Baranówko, Sowinki – 5.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że świetlica Krajkowo – 5.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że podsumowując dział 700 – kwota 95.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060: e-gmina  
– chodzi o sprawy związane z komputerami „urzędu” – 60.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że łącznie dział 750 to kwota 60.000,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji w dziale 750. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją  
11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050: Szkoła 
Podstawowa w Mosinie ul. Strzelecka – 1.400.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że budowa sali gimnastycznej w Pecnej – 1.300.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że remont dachu Przedszkola nr 4 ul. Kolejowa  
– 90.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że kapitalny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna  
– 200.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że Gimnazjum Daszewice: wymiana okien – 70.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że prace inwestycyjne na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 1: prace na boisku szkolnym – kwota 200.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że budowa przedszkola we Wiórku – 250.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że projekty sal gimnastycznych środowiskowych  
przy szkołach w Czapurach, Daszewicach oraz projekt adaptacyjny obiektu przyszkolnego  
w Dymaczewie Starym na salkę gimnastyczną – 82.633,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że łącznie „ten” rozdział to jest kwota 3.592.633,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050: 
modernizacja oświetlenia ulicznego – 290.000,00 zł zgodnie z wykazem „tych” zadań. w całej 
gminie. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że wykonanie oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna  
i ul. Poznańska w Daszewicach – 130.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że łącznie „ten” rozdział to kwota 420.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji w dziale 900. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją  
11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 900, rozdział 90095, paragraf 6060: zakup 
samochodu do wywozu nieczystości stałych dla Zakładu Usług Komunalnych – 150.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przegłosowanie „tego” rozdziału. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek,  
aby w rozdziale 900 „zapisana” kwota wyniosła 150.000,00. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła powyższą propozycję 11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału  
w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że dział 921: remont dachu na budynku Izby Muzealnej 
– 150.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przegłosowanie łącznie „tego” rozdziału. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek,  
aby w dziale 921  przyjęta kwota wyniosła 150.000,00. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła powyższą propozycję 11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału  
w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050: prace 
inwestycyjne na stadionie miejskim w Mosinie – 100.000,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 
10 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „rozdział” łącznie także 100.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek,  
aby rozdział 926 łącznie „zamknął się” kwotą 100.000,00. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła powyższą propozycję 11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału  
w tym głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak powiadomił, że łącznie wydatki inwestycyjne wynoszą 8.869.272,00, 
ale tego głosować nie trzeba, chociaż... 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że w poszczególnych punktach 
było przegłosowane, natomiast „to” jest łączne podsumowanie tych wszystkich działań, które 
przed chwilą „państwo przegłosowaliście”. Stwierdziła też, że rozumie ona, iż to są 
przegłosowane wnioski złożone przez „pana radnego”. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki zwrócił uwagę, że „państwo 
przegłosowaliście”, co zajęło mnóstwo czasu. Stwierdził przy tym, że poczuwa się on  
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do obowiązku poinformowania, iż w tym, co „przegłosowaliście”, są takie pozycje, gdzie jest 
„zero” w drogach, a już wydano środki finansowe, wydano pieniądze na projekt świetlicy  
w Czapurach, a nie ma jej w „tym” i w niektórych pozycjach, „nie mamy” ze Skarbnikiem 
Gminy Mosina Ewą Marciniak kalkulatora, gdzie kwoty wynikają z procentowego naliczenia 
– „jak to wyliczymy w pamięci”, to wychodzi, iż to są niewłaściwe kwoty „tu” wyliczone,  
bo gdyby zastosowano odpowiedni przelicznik, to „wyjdą”. Jego ostatnia uwaga może 
dotyczyć niewielkich różnic, ale różnic, że powinno być „tyle”, a jest „tyle”.   
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak zwróciła uwagę, że w inwestycjach pominięte są 
jeszcze dwa działy: 851 i 852, gdzie też jest zakup komputerowych części, także  
– w załączniku nr 2 „to” jest, ale „tu, w tym” nie ma rozpisane w „tych” inwestycjach „tego”. 
Poinformowała przy tym, że jest to kwota 6.000,00 i 10.000,00 w dziale 852. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki powiadomił, że w dniu 
dzisiejszym zgłoszono jemu, iż 3 komputery „w 3 komórkach siadły”, a naprawa i zarazem 
modernizacja oprogramowania ma kosztować pewną kwotę – 3 referaty są bez sprzętu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przypomniała, że „na komisji” wspominała ona,  
iż w dziale 851 trzeba będzie dołożyć z nadwyżki budżetowej. Jeżeli jednak obecnie została ta 
nadwyżka rozdysponowana, to już tych pieniędzy nie będzie. Zwróciła przy tym uwagę,  
iż „tam” jest kwota 280.000,00 i „mówiliśmy”, że niewykonane kwoty z zeszłego roku trzeba 
w tym roku zwiększyć z nadwyżki budżetowej, a już jest ona w całości rozdysponowana,  
w związku z czym już żadna kwota nie pozostała.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki stwierdził, że gdyby gminę 
„dotknął” huragan, pożar, oberwanie chmury, to nie będzie „ani grosza”. Nikt nie 
rozdysponowuje na tym etapie całej nadwyżki budżetowej, a „państwo to zrobiliście”. 
Radny Jan Marciniak przypomniał, że Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward 
Nowacki powiedział o świetlicy w Czapurach, iż poniesiono wydatki na nią. Tymczasem 
dysponuje on dokumentem określającym środki niewygasające, w którym „mamy” określoną 
kwotę, a wykonanie 000. Zwrócił też uwagę, że zupełnie „nie dotykamy” spraw związanych  
z wydatkami niewygasającymi, a on mówi tylko, iż ani 1 zł z „tych niewygasających” nie 
wydano. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki zauważył, że „przyjdzie” 
faktura. 
Radny Jan Marciniak oświadczył, że on w to nie wątpi, ale „to” są „niewygasające”.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zarządziła przerwę w obradach. 
Po wznowieniu X sesji Rady Miejskiej w Mosinie, prowadząca obrady Małgorzata 
Twardowska zapytała, czy ktoś składa wniosek. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że „to” jest w wydatkach i w załączniku nr 2 w paragrafie  
– może Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak jemu pomoże. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak zapytał, czego szuka radny Jan Marciniak. 
Radny Jan Marciniak poinformował, że „tych” 6.000,00 i 10.000,00. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że w dziale 851. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że „to” jest w wyżej wymienionym dziale – w wydatkach,  
w załączniku nr 2, tylko, iż w wykazie inwestycji też powinno być. W związku z tym  
zwrócił się z prośbą, aby dopisać w dziale 851, w rozdziale... 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że „85154”, paragrafie 6060. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że to jest kwota 6.000,00 zł oraz w dziale 852, „8519, 6060”  
– kwota 10.000,00 zł. Zwrócił się przy tym z prośbą, aby „to” przegłosować. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że jeszcze raz – nie zdążyła ona 
zapisać.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że dział 851. 
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Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki zwrócił uwagę, że „to” jest bez 
zmian. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak wyraziła przypuszczenie, że w związku z tym nie 
trzeba chyba głosować. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że „uzupełniamy” załącznik  
nr 6. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że uzupełniany jest wykaz inwestycji w załączniku nr 6. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że „851, 85154” – kwota 6.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek,  
aby w załączniku nr 6, w dziale 851 „zapisać” kwotę 6.000,00. W jego wyniku Rada Miejska 
w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym 
głosowaniu.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że „następny” – załącznik nr 6, 
dział 852, rozdział 85219, „6060” – 10.000,00. Następnie poddała pod głosowanie powyższy 
wniosek. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 11 głosami „za”. 10 radnych 
nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zapytała, czy są jeszcze jakieś wnioski  
do budżetu Gminy Mosina na rok 2007. Stwierdziła przy tym, że rozumie i zamyka „ten” 
punkt wobec tego. Następnie przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Mosinie Jackowi Szeszule. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej  
w Mosinie Małgorzacie Twardowskiej za przeprowadzenie punktu... Zapewnił przy tym,  
że widzi i na pewno radny Marian Kunaj będzie miał udzielony głos. Natomiast chciałby 
wrócić do „jakiejś innej” formy, że też chce on coś powiedzieć. Stwierdził też, że przypomina 
mu się sesja Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 28 lutego, kiedy to 3 razy 
„rozpoczynaliśmy” tę samą dyskusję. Zauważył także, że tym samym praktycznie 
„zamykamy” pkt 7 bez podjęcia uchwały. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, że to, co usłyszał z ust Pełniącego Funkcję Burmistrza 
Gminy Mosina Edwarda Nowackiego, poraziło go. Brak funduszy na klęski żywiołowe, 
pożary i powodzie, gwałtowne wichury. Jeżeli coś się stanie, to „koniec świata jest”  
– jak „udzielimy” pomocy „naszym” mieszkańcom – żeby na to nie było pieniędzy, to on już 
nie rozumie – to jest „takie majstrowanie” przy budżecie, że „tego” nie wzięto pod uwagę. 
Wyraził też przekonanie, że przecież nie trzeba było dawać dużej kwoty na rozbudowę 
strażnicy straży pożarnej, ale chociażby na projekt. Tam ma się bowiem mieścić gminny sztab 
antykryzysowy – „skąd będą dowodzić, jak się coś stanie”. Jest dobrze, bo jest dobrze. 
Podstacja pogotowia ratunkowego „tam” ma być, przecież „to szło”, jeżeli nie na całą, 
wiadomo, jaki jest budżet, ale żeby nie było „paru groszy” na projekt w tym roku, a kończyć 
„na przyszłość”. Tak się buduje – nie buduje się w roku. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła wyraził przekonanie, że „jesteśmy” w takim momencie 
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, iż „nie możemy podjąć” uchwały, ponieważ jej 
nie ma. Zostały wniesione poprawki do „projektu uchwały”. W związku z powyższym 
stwierdził, że korzysta on ze „statutu”, który określa przebieg sesji – § 30 ust. 2. Następnie 
odczytał powyższy przepis. Wyraził przy tym przekonanie, że zachodzą przesłanki określone 
w tymże przepisie. Dlatego też chce on przedłożyć Radzie Miejskiej w Mosinie wniosek  
o przerwanie X sesji Rady Miejskiej i kontynuowanie jej w dniu jutrzejszym od godz. 17.00. 
Następnie poddał powyższy wniosek pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła ten wniosek 11 głosami „za”. 10 radnych nie wzięło udziału w tym 
głosowaniu. 
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Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przeprosił „państwo siedzące na galerii” za zaistniałą 
sytuację, ale pewne materiały muszą zostać przygotowane. Następnie przerwał X sesję Rady 
Miejskiej w Mosinie w dniu 29 marca 2007 r. o godz. 21.25. 
Po wznowieniu X sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 marca 2007 r. o godz. 17.15, 
prowadzący obrady Jacek Szeszuła przeprosił za opóźnienie spowodowane perturbacjami 
związanymi z interpretacją pewnego przepisu, ale sprawa została już ustalona. Następnie 
przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzacie 
Twardowskiej. 
W tej części X sesji Rady Miejskiej w Mosinie nie uczestniczył radny Jerzy Falbierski,  
w związku z czym w obradach uczestniczyło odtąd już tylko 20 radnych. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że wszyscy „państwo” mają 
przed sobą „uchwałę” – rozumie ona, że „państwo w teczkach mieli uchwałę”. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że „do uchwały, którą wczoraj 
państwo głosowali” doszła jeszcze dzisiaj jedna zmiana. Jest to kwota 109.900,00  
– zwiększenie dotacji na utrzymanie dróg ze starostwa powiatowego. Poinformowała przy 
tym, że kwotę tę zapisała ona do dochodów „w uchwale” w § 1. W związku z tym kwota 
dochodów zwiększa się o 109.900,00 i jest to kwota 50.486.622,00. Ta kwota jest dodana  
w załączniku nr 2 – w wydatkach, które zmieniają się na kwotę 48.473.275,28.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie powyższej zmiany. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go  
19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że kwota ta będzie naniesiona  
po stronie dochodów w załączniku nr 1 w dziale 600, „6014” – „państwo” już mają „to” 
naniesione – paragraf 2320 i po stronie wydatków również w dziale... 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zapytała, czy w „tych” materiałach „to” już 
jest.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak zapewniła, że już jest. Poinformowała też,  
że po wczorajszej części X sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w dniu dzisiejszym dokonała ona 
jeszcze dodatkowej analizy. W związku z tym, iż w dniu wczorajszym cała nadwyżka została 
rozdzielona, „zauważyliśmy”, że jest dużo braków – wszystkie jednostki oświatowe zrobiły 
analizę przynajmniej w wykonaniu już wydatków, jeżeli chodzi o „trzynastki”, o fundusz 
socjalny, gdyż wiadomo, iż są to kwoty, których „nie możemy zmienić”. Obecnie w samej 
oświacie brakuje kwota 152.589,00, żeby pokryć „trzynastki” i fundusz socjalny. Oprócz tego 
brakują jeszcze kwoty w dziale Administracja – również na fundusz socjalny – jest to kwota 
1.705,00. W strażach pożarnych brakuje kwota na zakup umundurowania – 3.710,00,  
w usługach zdrowotnych – 2.050,00, opłaty i składki – to jest PZU – 3.505,00 i zakup energii 
– 10.000,00. Ponadto 85,00 zł w strażach miejskich – również jest taki brak.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że rozumie, iż są to poprawki, które 
należałoby nanieść. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że te poprawki nie zostały naniesione 
w „tym”, co „państwo mają”.  
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zapewniła, że rozumie. Stwierdziła przy tym, 
że to są argumenty, które przedstawiła Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak. Wobec tego 
prosi ona, aby Rada Miejska w Mosinie ustosunkowała się do nich.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że w wydatkach dział 750: 
Administracja, rozdział 75023, paragraf 4440 – 1.705,00 zł. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że „tam” była kwota 
47.500,00. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak stwierdziła, że „plus” 1.705,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła się o wyjaśnienie, ile to będzie 
razem ogólnie.  
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że 49.205,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że dział 754, rozdział 75412, 
paragraf 3020 – jest 7.000,00, a brakuje 3.710,00 – to będzie kwota 10.710,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że paragraf 4260 w tym samym 
rozdziale – jest 20.000,00 „plus” 10.000,00, razem 30.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że paragraf 4280 – jest 500,00 zł 
„plus” 2.050,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że ogólnie będzie to kwota 
2.550,00. Następnie poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie powyższej poprawki.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”. 9 radnych nie wzięło 
udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że paragraf 4430 – jest 1.000,00 zł 
„plus” 3.505,00 – jest 4.505,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że łącznie „rozdział” – 149.765,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej propozycji. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że „75416”, paragraf 4440 – 85,00 zł, 
a po zmianach 4.585,00.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że razem „rozdział” – 294.085,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że cały „dział” – kwota 448.850,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak stwierdziła, że jeżeli chodzi o oświatę, to ona ma 
„te” kwoty, tylko nie ma podliczonych wszystkich rozdziałów, gdyż dopiero „to” otrzymała. 
Zapewniła przy tym, iż kwoty może powiedzieć w każdym paragrafie, tylko jeżeli „to” ma 
być dodawane, to jest tak dużo kwot, że... Poinformowała też, że dział 801, rozdział 80101, 
paragraf 4040 – 21.027,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że była to kwota 350.000,00 
i „zwiększamy” ją o 21.027,00. Następnie poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że ten sam rozdział, paragraf 4440  
– kwota 12.589,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że rozdział 80103, paragraf 4040  
– 1.000,00 zł. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że paragraf 4440 w tym samym 
rozdziale – 2.080,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że rozdział 80104, paragraf 4040  
– 9.792,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że paragraf 4440 w tym rozdziale  
– 3.836,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że rozdział 80110, paragraf 4040  
– 87.378,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że w tym samym rozdziale paragraf 
4440 – 8.968,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że dział 854, rozdział 85401, 
paragraf 4040 – 5.319,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że paragraf 4440 w tym rozdziale  
– 600,00 zł.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że jeszcze dodatkowa zmiana  
w dziale 600, rozdział 60016: drogi publiczne, paragraf 4270 – 200.000,00, „tam, gdzie  
było 0”. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że to są zmiany, jeśli chodzi  
o zwiększenie wydatków. Natomiast w załączniku nr 6 dotyczącym inwestycji 
zaproponowano zmniejszenie. Poinformowała przy tym, że w dziale 600 w pozycji czternastej 
– kwota 150.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że jest zadanie: poprawa stanu 
ul. Piotrowskiej w Daszewicach i „poprawiamy”... 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że „minus” 20.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że pozycja szesnasta: projekty 
ścieżek „minus” 13.644,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że pozycja siedemnasta: projekt, 
wykonawstwo ul. Reja, Sienkiewicza, Reymonta „minus” 160.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że pozycja trzydziesta „minus” 
50.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że pozycja 32 „minus” 50.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że pozycja 33 „minus” 30.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że pozycja 40 „minus” 20.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że pozycja 41 „minus” 30.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że łącznie „zmniejszenie inwestycji” 
to jest kwota 373.644,00, a „kwota” po zmianie wyniesie 8.395.628,00. 
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Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poinformowała, że ogółem wydatki  
zamykają się kwotą 8.395.628,00 po naniesieniu „tych” poprawek. Następnie poddała  
pod głosowanie wniosek o przyjęcie „takiej” kwoty. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
przyjęła ją 11 głosami „za”. 9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że w załączniku nr 7 w pozycji 
trzeciej „tam” omyłkowo było wpisane „200”, w załączniku nr 6 jest „850” i „tam” musi być 
kwota „850”. Zapewniła przy tym, że w załączniku nr 6 jest dobra kwota i koszt inwestycji 
wynosi 10.000.000,00. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska stwierdziła, że załącznik nr 7, trzecia pozycja: 
łączne koszty finansowe... 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak poinformowała, że w 2007 r. – 850.000,00. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że rozumie ona, iż „tu” plan 
wydatków też 850.000,00. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odpowiedziała twierdząco. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska stwierdziła, że wobec tego „przyjęliśmy” 
wszystkie proponowane poprawki i zgłoszone wnioski zostały przegłosowane. W związku  
z tym mają „państwo” już teraz tekst całej uchwały łącznie z załącznikami. Pozostaje „nam” 
wrócić do punktu siódmego. Przypomniała przy tym, że zgodnie z § 61 Statutu Gminy 
Mosina, głosowanie nad budżetem jest imienne. Następnie zwróciła się z prośbą do Skarbnika 
Gminy Mosina Ewy Marciniak o odczytanie treści „tej” uchwały. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi „w środku o te 
kwoty”, to one też będą zmieniane dopiero po przeliczeniu. Następnie odczytała projekt 
uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007. W trakcie tej czynności zauważyła,  
że jeszcze „zapomnieliśmy” chyba mówić, gdyż nie wiadomo jej, czy to było mówione  
– „państwo” już otrzymali w projekcie uchwały poprawioną kwotę o 46.000,00 na realizację 
zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – jest to kwota 
326.000,00. Jest „to” w uchwale zapisane i w załączniku również. Zwróciła przy tym uwagę,  
że o kwotę 46.000,00 jest zwiększone z nadwyżki budżetowej na profilaktykę  
i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie 
powyższej poprawki. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła ją 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Następnie przewodnicząca obrad Małgorzata Twardowska poddała pod głosowanie imienne 
projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2007. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr X/51/07 w powyższej sprawie 11 głosami „za”.  
9 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie 
budżetu Gminy Mosina na rok 2007, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadząca obrady Małgorzata Twardowska przekazała prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie Jackowi Szeszule. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej  
w Mosinie za przeprowadzenie punktu 7. 
 
do punktu 8. – Pomoc dla Powiatu Poznańskiego: 

Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły dotyczące 
projektu uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego na budowę chodnika  
w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej – drogi powiatowej nr 2461P Czapury  
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– Gądki oraz szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu 
Poznańskiego na budowę zatoki autobusowej i remont nawierzchni jezdni w miejscowości 
Czapury w ciągu ul. Poznańskiej – drogi powiatowej nr 2460P Rogalinek – Poznań.  
 

a) na budowę chodnika w miejscowości Czapury w ciągu ul. Gromadzkiej  
– drogi powiatowej nr 2461P Czapury – Gądki (uchwała), 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący 
obrady Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pomocy  
dla Powiatu Poznańskiego na budowę chodnika w miejscowości Czapury w ciągu  
ul. Gromadzkiej – drogi powiatowej nr 2461P Czapury – Gądki. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr X/52/07 w powyższej sprawie jednogłośnie,  
czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
b) na budowę zatoki autobusowej i remont nawierzchni jezdni  

w miejscowości Czapury w ciągu ul. Poznańskiej – drogi powiatowej  
nr 2460P Rogalinek – Poznań (uchwała). 

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, 
przewodniczący obrad Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego na budowę zatoki autobusowej i remont 
nawierzchni jezdni w miejscowości Czapury w ciągu ul. Poznańskiej – drogi powiatowej  
nr 2460P Rogalinek – Poznań. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr X/53/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Przekazanie w nieodpłatne użyczenie nieruchomości (uchwała). 

Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna przedstawiła 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oddania  
w użyczenie nieruchomości. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr X/54/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych,  

do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym 
(uchwała). 

Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu uchwalania ulg w spłacaniu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad, sposobu  
i trybu uchwalania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Mosina lub jej 
jednostkom organizacyjnym. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr X/55/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 11. – Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006” (uchwała). 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska 
przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2006”. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się o wyjaśnienie, ilu alkoholików udało się w roku 2006 
„przywrócić do normalności”, interesują go bowiem efekty. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska wyraziła 
przekonanie, że jest to bardzo trudne pytanie, a odpowiedź jeszcze bardziej trudna, ponieważ 
nie prowadzi się takiej statystyki. Każdy bowiem ma prawo do zachowania anonimowości. 
Radny Marian Kunaj zwrócił uwagę, że nie chodzi mu, aby podać z imienia i z nazwiska, 
tylko interesuje go ilość. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska poinformowała, 
że „my nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby taką statystykę prowadzić”, w związku z tym 
trudno jest jej powiedzieć. Nie ma możliwości, żeby „takie” dane przedstawiać „państwu”  
– nie ma „takich” informacji.  
Radny Marian Kunaj zapytał, czy były „takie” przypadki, że udało się, satysfakcja, iż wydano 
środki finansowe i funkcjonuje „ta” osoba w społeczeństwie. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska oświadczyła,  
że nie potrafi ocenić i odpowiedzieć na pytanie radnego Mariana Kunaja, gdyż nie ma takiego 
miernika, który stwierdziłby, iż „osoba” jest wyleczona. Jeżeli ktoś zna problem choroby 
alkoholowej, to powinien sobie zdać sprawę, że osoba, która jest wyleczona, nie jest do końca 
zdrowa i nigdy nie będzie. Jest to bowiem choroba, która „jest do końca życia”, mogą być 
okresy remisji i oby były one jak najdłuższe. W związku z tym trudno odpowiedzieć na to 
pytanie. Wyraziła przy tym przekonanie, że w „naszym” społeczeństwie jest grupa ludzi, 
która „robi wszystko z takim skutkiem pozytywnym”, ponieważ „te” osoby mają grupy 
wsparcia, nie muszą wyjeżdżać daleko, mają „to” na miejscu – „panie tutaj są do dyspozycji”. 
W związku z tym warunki sprzyjają do tego, aby wyjść z nałogu, ale nie znaczy to, że ktoś 
będzie „tę” osobę próbował zmusić – ona sama musi mieć motywację. 
Radna Danuta Białas powiadomiła, że w Mosinie działa stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.  
W związku z tym zwróciła się o wyjaśnienie, czy ono również może korzystać ze środków 
finansowych zarezerwowanych w „tym” programie. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła,  
że wiadomo jej, iż to stowarzyszenie korzysta ze wsparcia z Gminy Mosina jako 
stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie, a u „nas” ma prawo do skorzystania z wsparcia  
na profilaktykę. 
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, iż „tu pan radny, uprzedzając pani odpowiedź, 
powiedział, że otrzymała to stowarzyszenie”. W związku z tym zaproponowała, aby może 
„pan” podał, jaką kwotę. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska poinformowała, 
że 3.000,00 zł. 
Radna Danuta Białas stwierdziła, że czyli „mogą się zgłaszać i korzystać”. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska zwróciła 
uwagę, że nie jest to pomoc indywidualna, tylko na stowarzyszenie... 
Radna Danuta Białas stwierdziła, że czyli jako stowarzyszenie mogą zwrócić się do... 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska powiadomiła, 
że „możemy” opłacić...  
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Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 
Alina Jasińska wyraziła przekonanie, że radna Danuta Białas zadała pytanie bez przeglądania 
„tego programu”. 
Radna Danuta Białas oświadczyła, że przeglądała. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 
Alina Jasińska zwróciła uwagę, że w zadaniu czwartym jest mowa o tym, iż stowarzyszenie 
„Pomocne Dłonie” otrzymało wsparcie finansowe. 
Radna Danuta Białas zapytała: w jakiej wysokości. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 
Alina Jasińska zwróciła uwagę, że jest to napisane – 2.413,28.  
Radna Danuta Białas stwierdziła, że jej nie chodzi o komentarz, tylko jest ona członkiem 
komisji opiniującej oferty „pożytku publicznego” i stowarzyszenie „to” składa bardzo wiele 
ofert, ma bardzo interesujący program, a jej pytanie bierze się stąd, iż „tam nie jesteśmy  
w stanie sprostać” wszelkim ofertom, „z którymi oni wychodzą”. Inspiracją do zadania tego 
pytania jest fakt, że dość pokaźna kwota przechodzi z tego roku na rok przyszły. W związku  
z tym zwróciła się o wyjaśnienie, czy jakby „wyszli” z większą ilością ofert, czy również 
„mogłyby panie” w większym stopniu sfinansować „te” zadania. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska poinformowała, 
że zasada jest taka, iż jeżeli jest to stowarzyszenie, to nie ma możliwości jego 
„utrzymywania”, ponieważ członkowie opłacają składki i zasada jest tego typu, że oni 
powinni w ramach własnych środków finansowych tworzyć pewne działania, a „my” jako 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie „mamy” możliwość dofinansowania profilaktyki. 
Fakt, że „to” stowarzyszenie składa również do „nas” bardzo szerokie oferty – myśli ona,  
iż „oni” próbują, ale nie będzie „to” ze skutkiem pozytywnym na pewno takim, jakim „oni” 
życzyliby sobie, ponieważ „my nie możemy utrzymywać i zapewniać” różnych form – nie 
chce ona powiedzieć – rozrywki, gdyż może przez tę rozrywkę też jest terapia, ale różnego 
rodzaju wyjazdy, które łączą się z dość wysokimi kosztami, nie są w „naszej” gestii. „My 
możemy” opłacić terapeutę, który będzie szkolił „ich”, wykładowcę i różnego rodzaju zajęcia, 
ale tylko profilaktyczne. 
Radny Tomasz Żak zwrócił się z prośbą o przybliżenie, jak wygląda procedura kontroli 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, gdyż z analizy sprawozdania wynika,  
że przeprowadzono 109 takich kontroli i nie stwierdzono żadnych przypadków łamania 
prawa. Stwierdził przy tym, że to bardzo cieszy, tylko, iż chodząc po Mosinie – trochę inaczej 
to wygląda. 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 
Alina Jasińska zapewniła, że zgadza się – kontrole są na pewno przeprowadzane. Kiedy 
jednak w dniu przeprowadzania kontroli nie ma akurat osoby „stojącej pod sklepem”, nie 
można pisać, że są uchybienia. Tak samo, jak „nie jesteśmy” w momencie, gdy sprzedawca 
sprzedaje nieletniemu alkohol. Jeżeli są wywieszki informujące o szkodliwości spożywania 
alkoholu przez nieletnich, o zakazie sprzedaży alkoholu, to też ta kontrola jest wtedy 
pozytywna. Stwierdziła też, że zgadza się – ona także „kręci się po mieście” i widziała „takie 
momenty”, iż „osoba stała pod sklepem” i piła piwo. Jednak ona na „tej” kontroli nie była  
– przejeżdżała samochodem i to widziała. Powiadomiła także, że jeśli chodzi o „te” sytuacje, 
to wszyscy członkowie „komisji” reagują „na gorąco” upomnieniami, przypominają  
o zasadach, które sprzedawcy muszą przestrzegać i to się dzieje „z naszej strony”  
poza kontrolą. Poinformowała również, że 6 marca br. odbyło się szkolenie dla sprzedawców 
handlujących napojami alkoholowymi, które prowadził ekspert PARPA-y. Zaproszeni na nie 
byli wszyscy z „państwa”, ale tylko dwie osoby skorzystały, a warto było. Powiadomiła przy 
tym, że z sondaży wynika, iż sprzedawcy byli bardzo zadowoleni z tego szkolenia, dużo im to 
wniosło, mieli możliwość uzyskania wyjaśnień, jeśli chodzi o swoje różne wątpliwości,  
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a także uzyskać jakąś wiedzę. Poinformowała też, że niebawem nastąpi zmiana „ustawy”, 
jeśli chodzi o lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych, co na pewno wpłynie  
na zmniejszenie tych „naszych” w gminie, gdyż u „nas” akurat nie ma żadnych wytycznych, 
co do powstawania, odległości od szkół, kościoła i innych instytucji. To będzie w nowej 
„ustawie” już niebawem, w związku z czym „będziemy mieć” duże zmiany. Powiadomiła 
także, że słyszy, iż na terenie gminy Mosina – w szkołach – są organizowane imprezy 
okolicznościowe. Tymczasem nie można w placówkach oświatowych organizować imprez  
z alkoholem, bez alkoholu – tak.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań i uwag, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2006”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr X/56/07 w powyższej sprawie 19 głosami „za”, przy 1 głosie  
„wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Wybór Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (uchwała). 

Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
poinformował, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej proponuje 
następujący skład Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej: Dębiec Stanisław, 
Jurgiewicz Jan, Kasprzyk Andrzej, Miczko–Malcher Barbara, Niemczewski Zygmunt. 
Zwrócił się przy tym z prośbą o pozytywne zaopiniowanie proponowanego wyżej 
wymienionego składu Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, że podczas VIII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie w dniu 28 lutego 2007 r. został złożony przez radną Marię Krause wniosek  
o głosowanie imienne nad poszczególnymi kandydatami. W związku z tym zwrócił się  
do wyżej wymienionej radnej o wyjaśnienie, czy podtrzymuje powyższy wniosek. 
Radna Maria Krause odpowiedziała twierdząco. Powiadomiła przy tym, że jest to wniosek 
złożonych „w ramach klubu”. Przypomniała też, że Klub Radnych „Nowoczesna 
Rzeczpospolita Mosińska” wystosował pewne pismo „na ręce” Rady Miejskiej w Mosinie, 
które ona wtedy odczytała. „Podnosiliśmy” w nim zasadność wyboru na zasadzie takiej,  
„że nie ma przedstawiciela wsi”. Rozmawiała ona w tej sprawie z Przewodniczącym Komisji 
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Pawłem Przybyłem, ale odpowiedział jej,  
że nie widział takiej możliwości. Z tego, co jej wiadomo, jest obowiązujący „regulamin”  
– czy można go zmienić, czy nie – nie wie ona. Czy sprawa ewentualnej zmiany 
„regulaminu”, aby mogli uczestniczyć przedstawiciele całego społeczeństwa: z miasta  
i ze wsi była poruszana na posiedzeniu Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej 
– też jej nie wiadomo. W związku z tym zwróciła się z prośbą o ustosunkowanie się  
i odpowiedź na te pytania. 
Radna Danuta Białas oświadczyła, że chciała nawiązać do „tego” oświadczenia Klubu 
Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska”, które zostało złożone podczas VIII sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego br. Wtedy była ona bardzo zdziwiona tym 
oświadczeniem, a ponieważ jest „wzrokowcem” i nie miała „tego” oświadczenia, dlatego nie 
ustosunkowała się od razu, może również dlatego, że była nim zaskoczona, zwłaszcza 
przytoczonymi argumentami. Poinformowała przy tym, że pierwsze posiedzenie Komisji 
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej odbyło się dnia „4 stycznia 2006 r.”, podczas 
którego ustalono plan pracy na rok 2007, a ponieważ w miesiącu lutym pierwszy temat 
dotyczył Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej, wyżej wymieniona komisja stała 
Rady Miejskiej w Mosinie ustaliła, że na posiedzenie lutowe każdy jej członek przedstawi 
swoje kandydatury. Tak więc każdy z „nas” mógł ze społeczeństwa mosińskiego wybrać 
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osoby, które według niego zasługiwały na taki wybór. Odbyło się następne spotkanie  
w lutym, dnia 8 lutego i na żadnym posiedzeniu Komisji Promocji Gminy i Współpracy 
Samorządowej nie padł wniosek ze strony jej członków komisji dotyczący przedstawiciela 
środowiska wiejskiego. Dnia 8 lutego, z którego to dysponuje ona protokołem z „tego” 
posiedzenia – każdy członek wyżej wymienionej komisji stałej przedstawił swoje 
kandydatury i tylko radna Barbara Czaińska zgłosiła 2 osoby, które były spoza terenu miasta. 
Radna Wiesława Mania zgłosiła przedstawiciela z miasta i radny Waldemar Waligórski 
zgłosił przedstawiciela z miasta. Nie padały wówczas argumenty, nie odwoływano się do 
„regulaminu kapituły” – nic takiego nie było. Dokonano w głosowaniu tajnym wyboru 
członków Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej spośród zgłoszonych osób.  
Do kapituły tej w pierwszym „naszym” głosowaniu na pierwszym posiedzeniu, podczas 
którego „zajęliśmy się tym tematem”, weszła p. Małgorzata Foltyn, przedstawicielka 
środowiska wiejskiego – jest to w protokole. Zapewniła przy tym, że ona również prowadzi 
swój zeszyt z notatkami. Został też wybrany p. Zygmunt Niemczewski, p. Stanisław Dębiec, 
p. Andrzej Kasprzyk, p. Zygmunt Pohl, trzy osoby – p. Stelmach, p. Barbara Miczko  
i p. Foltyn, otrzymały równą ilość głosów, odbyło się powtórne głosowanie nad tym trzema 
kandydaturami i przeszła z największą liczbą głosów p. Małgorzata Foltyn. Wtedy nawet „nie 
zdawaliśmy sobie sprawy”, że jest to przedstawiciel wsi. Po rozejściu się – wieczorem  
– otrzymała ona informację telefoniczną od „pana przewodniczącego”, że wybrana osoba:  
p. Zygmunt Pohl zrezygnował z udziału w pracach „kapituły”, do czego miał prawo. „Pan 
przewodniczący” zwołał spotkanie na dzień następny – piątek – 9 lutego „się spotkaliśmy”. 
W związku z tym, ponieważ „to” było głosowanie tajne, „pan przewodniczący” liczył głosy  
i po posiedzeniu, jak jeszcze raz sprawdził liczbę głosów, okazało się, że zaszły pewne 
pomyłki w głosowaniu. W związku z tym „na drugim” posiedzeniu padła propozycja z jej 
strony, żeby uzupełnić skład o to jedno wolne miejsce, czyli nadal byłaby p. Małgorzata 
Foltyn członkiem „kapituły”, zaproponowana w jej skład. Jednak nie zgodziła się „komisja” 
na to, „żeby dokonać tylko tego jednego brakującego wakatu” spośród osób, którym „pan 
przewodniczący” źle policzył głosy. „Zgodziliśmy się”, żeby odbyły się powtórne wybory,  
w związku z czym cały skład „komisji” powtórnie był proponowany. Stwierdziła też, że jeżeli 
ona zgłosiła „na pierwszym posiedzeniu” 3 kandydatury, to wiadomo, że „na drugim” zgłosi 
też swoje 3 kandydatury, na które oddała głosy. Wyraziła przy tym przypuszczenie,  
że wszyscy członkowie „komisji” postąpili tak samo, tylko, że nie było już p. Zygmunta 
Pohla branego pod uwagę ze względu na to, iż wycofał swoją kandydaturę. Po jawnym już 
głosowaniu, w którym każdy członek Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej 
podawał 5 osób, które proponuje do „kapituły”, a głosy były liczone przez 2 osoby, żeby nie 
było pomyłki, nastąpiły zmiany. Pozostały osoby, które były pierwszy raz proponowane,  
ale weszły inne osoby i w tym momencie skład „kapituły” był w taki, jaki zaproponował teraz 
„pan przewodniczący”. Rozchodząc się „po drugim posiedzeniu”: 9 lutego – nie padł żaden 
argument, że „muszą być przedstawiciele wsi i miasta”. Stąd jego zaskoczenie na sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie „w dniu 28 lutego”, podczas której przedstawiono oświadczenie, że nie 
sprostano wymogom „regulaminu”. Zwróciła także uwagę, że nie ma w regulaminie 
„kapituły” mowy o tym, iż w jej skład mają wchodzić przedstawiciele miasta i wsi. Jest tylko 
paragraf, który „mówi”, że zgłasza Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej. 
Oświadczyła przy tym, że „boli” ją, iż wybór Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
został w „naszej” gminie tak bardzo upolityczniony. Powiadomiła również, że trzykrotnie 
zgłaszała ona, jako „komendant ośrodka”, wniosek do „kapituły” o uhonorowanie wybranych 
osób „tym” najwyższym odznaczeniem. Nie zastanawiała się wtedy, jacy ludzie w niej 
zasiadają, gdyż jeżeli Rada Miejska w Mosinie ich 8 lat temu wybrała, to znaczy, że ona jako 
mieszkanka miasta musi mieć do „tej kapituły” pełne zaufanie. „Osoby” zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Stwierdziła przy tym, że jest jej tym bardziej przykro, gdyż w zeszłym roku jej 
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środowisko wystąpiło o nadanie jej „tego tytułu” i również „kapituła” rozpatrzyła zgłoszoną 
propozycję pozytywnie. Jeżeli ona – jako harcerz – zgłasza osoby do odznaczenia 
jakimkolwiek medalem, czy „tamta komisja” zna jej instruktora ze środowiska mosińskiego  
– wniosek się liczy. Wnioskodawca ujmuje we wniosku pozytywy zgłaszanej osoby i dlatego 
jest jej bardzo przykro, że tak została sprawa „kapituły” upolityczniona w „naszej” gminie. 
Oświadczyła też, że ona nie rozumie tych spraw. „Drugie posiedzenie komisji”  
– „rozchodzimy się” i nie pada ani jedno słowo. Zwróciła także uwagę, że nie ma  
w „regulaminie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej” mowy o tym, iż środowiska zgłaszają 
kandydatów i przekazują na ręce członków „komisji promocji”. Powiadomiła przy tym,  
że wpłynęło do „nas” pismo z Sołectwa Borkowice, Drużyna, Nowinki, Dymaczewo Nowe, 
Dymaczewo Stare, Krosinko, Krosno – ile ludzi zostało wprowadzonych „w tę brzydką 
politykę”. Również w uzasadnieniu osoby, którą „nam” się proponuje do rozpatrzenia, 
znajduje się taki akapit: o wysokiej kulturze osobistej i spoza jakichkolwiek układów. 
Zapytała też, kto wprowadza te układy w tej „naszej” gminie – w przedstawianej 
charakterystyce osoby nie powinno znaleźć się takie zdanie. Zapewniła przy tym, że ona 
naprawdę jest zbulwersowana, iż medal, który wydawał się jej i środowisku, które 
reprezentuje, czymś naprawdę ważnym, przez te „nasze” działania został zdeprecjonowany  
i jest jej naprawdę z tego powodu bardzo przykro. Służy ona protokołami z posiedzeń 
„komisji”, w których są podane składy członków wybrane w naprawdę demokratyczny 
sposób i nie wpłynął żaden argument, że nie ma przedstawiciela środowiska wiejskiego.   
Radny Paweł Przybył oświadczył, że przykro mu to stwierdzić, ale radna Maria Krause 
skłamała. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie – „proszę nie przerywać panie radny, 
ja panu nie przerywam” – naprawdę proszę.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił uwagę, że „nie prowadzimy polemiki”.  
Radny Paweł Przybył oświadczył, że chciał tylko zaprezentować fakty: na ostatnim 
posiedzeniu „komisji” był on gotów głosować jeszcze raz wszystkie kandydatury – tu jest 
dowód. Tak, jak państwo wymagali: imienne listy – niestety „komisja” zadecydowała inaczej 
jako komisja – „ma pani informacje z drugiej ręki – naprawdę”. Zwrócił się też do radnej 
Marii Krause o wyjaśnienie, dlaczego nie pojawiła się na pierwszym posiedzeniu, kiedy 
„dokonywaliśmy wyboru kapituły” i nie powiedziała wtedy. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że pytała ona również o to, czy „komisja” podjęła 
jakiekolwiek działania ku temu, choćby na ostatnim jej posiedzeniu, aby, nie wiadomo,  
czy zmienić „regulamin”, czy w inny sposób, ale aby znalazł się również przedstawiciel wsi, 
o co „klub” prosił, ale w każdym bądź razie, o co występował. Po drugie chciałaby ona 
usłyszeć, jeśli może prosić, to prosi Przewodniczącego Komisji Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej Pawła Przybyła o powiedzenie konkretnie, co ona skłamała  
i później chciałaby kontynuować swoją wypowiedź. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
przypomniał, że radna Maria Krause powiedziała, iż on nie widzi takiej możliwości 
ponownego rozpatrzenia składu „kapituły”. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że tak jej „to” Przewodniczący Komisji Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył powiedział w rozmowie. Jeżeli zdanie 
przewodniczącego wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie jest inne, to 
bardzo jej przykro. Oświadczyła też, że jej jest również bardzo przykro i tak jak powiedziała 
jej przedmówczyni, jest także ona bardzo zbulwersowana, iż sprawa wyboru Kapituły Medalu 
Rzeczypospolitej Mosińskiej, która powinna być poza wszelkimi, już nie nazwie ona tego  
– układami, tak jak to padło wcześniej, że niestety, ale tak nie było. Bardzo jest jej z tego 
powodu przykro i również sama twierdzi, że sprawa ta została upolityczniona. Stwierdziła 
także, że jeżeli było głosowanie jawne i w nim byli przedstawiciele wsi oraz przedstawiciele 
miasta i było wiadomo, o co chodzi „naszemu” klubowi radnych, żeby znalazł się „tam” 
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również przedstawiciel wsi, niestety – bardzo jej przykro – ale przedstawiciele właśnie „tego 
klubu”, który ma większość w „tejże” komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, zagłosowali 
tak, jak uważali za stosowne. W związku z tym „nie przeszedł” żaden przedstawiciel wsi i nie 
wiadomo jej, czy niedobrym rozwiązaniem byłoby, przy odrobinie dobrej woli, aby podejść 
do uchwalenia „regulaminu” takiego, który zaspakajałby oczekiwania mieszkańców miasta  
i mieszkańców wsi. 
Radna Wiesława Mania poinformowała. że jest ona członkiem Komisji Promocji Gminy  
i Współpracy Samorządowej, była na wszystkich posiedzeniach i dzisiaj jest zdziwiona, słowa 
przykro nie będzie powtarzać. Oświadczyła przy tym, że nie zna, nigdy nie widziała, nigdy jej 
nie przedstawiono protokołu, jeśli jest tak napisane, jak radna Danuta Białas mówi, to jest to 
nieprawda, albowiem ma ona przed sobą zapis pierwszego głosowania. „Spotkaliśmy się  
dnia 8”, na pierwszym spotkaniu, tak jak tutaj zostało powiedziane, była „propozycja osób”.  
”Z propozycji osób były osoby ze wsi”, również p. Jacek Szeszuła proponował osoby ze wsi. 
Na „pierwszych naszych propozycjach”, w pierwszym głosowaniu przeszedł p. Niemczewski, 
p. Dębiec, p. Malcher-Miczko… 
Radny Paweł Przybył stwierdził, że „nie przeszła”. 
Radna Wiesława Mania powiadomiła, że p. Kasprzyk – „ja przepraszam – nie 
przeszkadzałam”.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że niepotrzebna jest ta polemika – do faktów 
„idziemy”. 
Radna Wiesława Mania poinformowała, że p. Kasprzyk i p. Pohl. Tak „rozstaliśmy się  
dnia 8”, przy „naszym” zbulwersowaniu, którego „nie ukrywaliśmy”. Wieczorem „dnia 8”, 
ponieważ nie zgadzała jej się liczba głosów, osobiście zadzwoniła do „pana 
przewodniczącego” prosząc o ponowne podliczenie uważając, że każdy się może pomylić. To 
miało miejsce, co „pan przewodniczący” potwierdził i zwołał następne posiedzenie Komisji 
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej. W międzyczasie „zerknęliśmy  
do regulaminu”, gdzie jest napisane, że komisja powinna głosować i opiniować jawnie. O to 
„wnioskowaliśmy” i nie dlatego, że p. Pohl zrezygnował, a było – „pan przewodniczący” 
chciał głosować, miał dobrą wolę, jest ona świadkiem tego, ale była ogromna dyskusja na ten 
temat i „chcieliśmy” głosowania jawnego, po pierwsze, żeby było zgodne z regulaminem, 
głosowania, gdzie osoby „będziemy jeszcze raz głosować”, tak jak powinno być. Stwierdziła 
przy tym, że jest ona pierwszy raz „w radzie” i na pewno wiele błędów się popełnia, ale jeżeli 
regulamin tak „mówi”, w związku z tym o to wnioskowała. Miało miejsce drugie głosowanie, 
gdzie „przedstawiliśmy” kandydatury, choć z góry było wiadomo, że osoby z „naszych” 
propozycji „nie wejdą”. Żadna z „naszych” kandydatur, trzy osoby są w „tej” komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie z „Nowoczesnej Rzeczpospolitej”, nie uzyskała poparcia i „tutaj” 
była dyskusja – zostały wybrane osoby proponowane na poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  
W głosowaniu dodatkowym, czyli przy równej ilości głosów i „tutaj było miejsce”  
– były 3 osoby – p. Lipiak, p. Miczko i p. Niemczewski. „Tutaj” przeszła p. Miczko  
i p. Niemczewski, „tutaj” również nie było p. Foltyn, która w pierwszym głosowaniu 
otrzymała 3 głosy i w drugim głosowaniu – dnia następnego – otrzymała 3 głosy. Zapewniła 
też, że ma ona „zapisy z komisji”. Oświadczyła przy tym, że nie skończyła jeszcze. 
Powiadomiła także, że spotykając po sesji Rady Miejskiej w Mosinie, „po wniosku”, 
„przygotowywaliśmy” umotywowane poparcia osób, przedstawicieli wsi. Zapewniła przy 
tym, że nikogo „nie wciągaliśmy w żadną brudną politykę”, tylko „chcieliśmy” zadość 
uczynić oczekiwaniom. „Przygotowane przez nas osoby” jednak nawet nie znalazły 
zainteresowania, nie doszło do następnego głosowania dlatego, że powiedziano „nam”,  
że matematyka jest matematyką – 4 do 3. Stwierdziła również: „ja panu nie przeszkadzałam”. 
W związku z tym nie ukrywa ona „naszego” rozgoryczenia, a jej „jako pracy po raz pierwszy 
radnej w takiej komisji”. 
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Radna Danuta Białas oświadczyła, że po raz pierwszy usłyszała o tym, iż może mówić 
nieprawdę – „na forum” słyszała pierwszy raz. Stwierdziła przy tym, że prowadzi ona notatki 
dość szczegółowo, ale może się w nich mylić. Następnie odczytała fragment protokołu  
z posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej w dniu 8 lutego 2007 r. 
w następującym brzmieniu. Członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie ustalili, iż wyboru 5 kandydatów do Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej 
dokonają poprzez zapisanie na kartach pięciu nazwisk spośród wszystkich zgłoszonych 
kandydatów, przy czym zdecyduje liczba oddanych głosów na poszczególne osoby.  
Po dokonaniu przez Komisję Promocji Gminy i Współpracy powyższych czynności, 
prowadzący obrady Paweł Przybył zebrał kartki i podliczył głosy. Następnie poinformował,  
iż największą ilość głosów zebrali następujący kandydaci: Andrzej Kasprzyk – 5 głosów, 
Zygmunt Niemczewski, Zygmunt Pohl, Stanisław Dębiec – po 4 głosy. Powiadomił przy tym, 
iż 3 kandydatów: Józef Stelmach, Barbara Miczko–Malcher oraz Małgorzata Foltyn 
otrzymało w kolejności równą ilość głosów. Dlatego spośród tych 3 wyżej wymienionych 
osób należy wyłonić jedną, która uzupełni skład Kapituły. W związku z powyższym 
członkowie Komisji Promocji przeprowadzili kolejne głosowanie zapisując na kartkach 
nazwisko jednej spośród trzech wymienionych wyżej osób. Przewodniczący obrad Paweł 
Przybył, po zebraniu kartek i podliczeniu głosów, poinformował, że piątą kandydatką  
do Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej została wybrana Małgorzata Foltyn. 
Powiadomiła przy tym, że to jest protokół z dnia 8 lutego i jest potem protokół z dnia  
9 lutego, który oddaje dyskusję i „tutaj” chodzi o to, że „komisja” chce nadal wyboru. Proszę: 
„radna Danuta Białas wyraziła pogląd, iż powtórzenie głosowania nie jest zasadne,  
gdyż w dniu wczorajszym dokonano już wyboru czterech kandydatów na członków Kapituły 
Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej: Andrzeja Kasprzyka, Zygmunta Niemczewskiego, 
Stanisława Dębca i Małgorzaty Foltyn” – czyli musiała ona to powiedzieć na piątkowym 
zebraniu, że również to ma „odbicie” w protokole. W związku z tym, że piąty kandydat: 
Zygmunt Pohl zrezygnował, na jego miejsce powinna wejść Barbara Miczko–Malcher, której 
omyłkowo nie policzono jednego głosu. Oświadczyła też, że ma ona jedno pytanie do dwóch 
koleżanek oraz do kolegi i prosi o jedną, konkretną odpowiedź, czy na posiedzeniu 8 lutego  
i 9 lutego, ktoś „z państwa” poruszał problem, że w „kapitule” musi być przedstawiciel wsi, 
czy ktoś „z państwa” wyartykułował to, iż wśród członków „kapituły” musi być 
przedstawiciel wsi. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
poinformował, że tak się składa, iż to akurat on jest autorem „tego”… Chodziło jednak 
niemniej o to, że jeśli kandydat „A” otrzymał 15 głosów, kandydat „B” – 20, to jest to tak,  
jak w matematyce – nie można tego zmienić, gdyż wybór został dokonany. Można zmienić  
– jeżeli jest taka wola.  
Radny Jan Marciniak powiadomił, że ponad 8 lat temu uczestniczył on w procesie  
„tworzenia się” Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wówczas właśnie Rada 
Miejska w Mosinie stwierdziła, że wyborem członków „kapituły” zajmie się Komisja 
Promocji – w małym gronie „bez jupiterów”, aby tam w sposób demokratyczny dokonać 
wyboru członków „kapituły”. Nikt spośród radnych wówczas się nie umawiał, czy będzie 
dyskusja „nad tą piątką osób” zaproponowanych przez Komisję Promocji, czy nie, a też były 
praktycznie 2-3 „odłamy” w Radzie Miejskiej w Mosinie. Stwierdził przy tym, że są „tutaj” 
radni również, którzy wówczas radnymi byli. Tamta Rada Miejska w Mosinie, też 
„delikatnie” podzielona, nie dyskutowała w ogóle. W pełni zaufała ona Komisji Promocji  
i uznała, że dyskusja „nad piątką osób”, która ma wybierać najzacniejszych obywateli „tej” 
gminy, jest niegodna i niesmaczna. Życzyłby on sobie, aby obecna Rada Miejska w Mosinie 
w tej chwili zakończyła żenującą dyskusję i dokonała wyboru, czy głosowania nad „tą” 
uchwałą, gdyż „te” 5 osób, czy one będą „za chwilę” przegłosowane, czy też nie, przez 8 lat 
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będą wybierać najzacniejszych przedstawicieli „naszej” mosińskiej gminy i trzeba im w pełni 
zaufać. Zwrócił też uwagę, że wybór laureata musi być jednogłośny, przy czym następuje on  
w głosowaniu tajnym „na tejże kapitule”. W związku z tym prosiłby on, aby zakończyć tę,  
dla niego osobiście, żenującą dyskusję. Zgłosił przy tym wniosek o zakończenie dyskusji  
i o głosowanie nad „projektem uchwały”. 
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak zapewniła, że dla niej ta dyskusja jest również żenująca  
i „taka troszeczkę przykra”, gdyż chyba nie w zamyśle „naszym” było, żeby „tutaj” 
dokonywać jakiejś analizy, co było „na tej komisji”. Wystarczyło powiedzieć – bardzo 
rzeczowo i krótko, bez komentarzy. „Kochani moi – przepraszam, że tak mówię” – tak trudno 
„zdobyć” ludzi do w ogóle jakiejkolwiek pracy, do pracy społecznej pozyskać. „My” 
wymawiając w tej chwili, mówiąc nazwiskami, „jakoś tak operując, często zniechęcamy tych 
ludzi”. Oświadczyła przy tym, że czuje się ona zawstydzona troszeczkę, iż uczestniczy w tego 
rodzaju tłumaczeniu. Skąd się wzięło to „nasze” myślenie o przedstawicielu wsi  
– w poprzedniej „kapitule” był jeden taki przedstawiciel: rolnik – nie pamięta ona skąd  
– z Radzewic bodajże. „Uważaliśmy”, iż to dobrze, żeby była taka osoba, która miałaby 
jakieś takie szersze spojrzenie, ale nie chodziło „nam” o tak szczegółową wypowiedź. 
Stwierdziła też, że ona również prosiłaby o zakończenie tej dyskusji, tylko jednemu się dziwi, 
iż wtedy, kiedy była dyskusja nad budżetem, nad tak ważnymi sprawami, to żadna z komisji 
nie doszła do ostatecznego „podsumowania, a tu doszliśmy”. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przeprosił radnego Mariana Kunaja i stwierdził, że już 
„nie dyskutujemy”. 
Radny Marian Kunaj zapytał przewodniczącego obrad Jacka Szeszuły, czyżby się ograniczało 
prawa radnych do dyskusji. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że wniosek formalny jest wnioskiem formalnym, tylko 
trzeba go przegłosować, może radca prawny wytłumaczy, gdyż on nie potrafi. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, że został złożony wniosek formalny  
o zakończenie dyskusji i musi on go poddać pod głosowanie. 
Radny Marian Kunaj zapytał, po co „w ogóle my tu jesteśmy, kiedy dziewiątka decyduje  
o tym”, nie wolno mu się wypowiedzieć – to po co, z kogo ma on wybierać: z pięciu, jak jest 
pięciu już ustanowionych, czemu nie siedmiu, ośmiu. Jak ma on wybierać – „po co tu 
jesteśmy”. Jeżeli z „tego” ma on wybrać 3, to on widzi, co ma wybrać, ale jeżeli cały ma 
wybrać... 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił się do radnego Mariana Kunaja, że w oparciu  
o Statut Gminy Mosina, przywołuje go do porządku. Stwierdził przy tym, że jest to przykre, 
ale po raz pierwszy mu się to zdarzyło. Następnie poddał pod głosowanie wniosek  
o zakończenie dyskusji na „ten” temat. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła go 
12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”. 2 radnych nie 
wzięło udziału w tym głosowaniu.  
Radny Waldemar Waligórski przypomniał, że był wniosek radnej Marii Krause. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła oświadczył, że chce on złożyć wniosek przeciwstawny, 
ponieważ jego zdaniem nie można rozpatrywać „kapituły” w sposób indywidualny. Po to była 
bowiem Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej, która miała „naście” 
kandydatur i spośród nich wypracowała „taki” skład Kapituły Medalu Rzeczypospolitej 
Mosińskiej. Poza tym to jest niezależne, czy członkiem „kapituły” jest osoba z miasta,  
czy ze wsi – jego zdaniem niedobry jest ten podział na zasadzie „my i wy”. W jego 
przekonaniu, gdyż tak to „robiliśmy”, członek „kapituły” jest moralnie zobowiązany  
do równego traktowania mieszkańców „naszej” gminy. W oparciu o nadesłane materiały ma 
on wypracować sobie pogląd. Stwierdził przy tym, że głosowanie w stosunku 5 : 0  
nad kandydaturą jest głosowaniem „straszliwym” – naprawdę musi być absolutna zgoda i to 
jest pewną rękojmią, iż „kapituła” będzie podejmowała decyzje. Ponadto nic nie stoi  
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na przeszkodzie, aby Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej podjęła inicjatywę 
zmiany „regulaminu” – „nasza kapituła” zrobiła to dwukrotnie i Rada Miejska w Mosinie „nie 
tamtej, ale jeszcze tamtej kadencji”, podjęła „to”, zaakceptowała, gdyż życie niesie proces 
zmian, do którego trzeba się dostosować. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby również Komisja 
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej podjęła inicjatywę związaną ze zmianą 
„regulaminu”. Wyraził też przekonanie, że najdalej idącym wnioskiem jest podjęcie uchwały 
 i w tym kierunku on „idzie”, stąd też podda on pod głosowanie od razu projekt uchwały  
w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. To jest najdalej idący 
wniosek – spowodowanie przyjęcia bądź odrzucenia uchwały. Stwierdził także, że żeby 
formalności stało się zadość, podda on pod głosowanie 2 wnioski: radnej Marii Krause i jego 
wniosek przeciwstawny. W związku z tym, że wniosek radnej Marii Krause był pierwszy,  
a jego jest – faktycznie w myśl Statutu Gminy Mosina powinien on poddać  
pod głosowanie najdalej idący wniosek. Chciał on „zrobić ukłon” w stronę radnej Marii 
Krause jako kobiety, ale formalności musi stać się zadość. Następnie poddał pod głosowanie 
wniosek, aby „kapitułę” przegłosować jednorazowo, niejako „w bloku”. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 11 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciw”. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  
w sprawie wyboru Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr X/57/07 w powyższej sprawie 11 głosami „za”,  
przy 8 głosach „przeciw”. 1 radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że ma prośbę do „państwa” zasiadającego  
na tzw. galerii o zachowanie spokoju. Wyraził przy tym przekonanie, że jakikolwiek 
komentarz jest zbyteczny. Powielanie wczorajszych przykładów, kiedy w czasie obrad Rady 
Miejskiej w Mosinie padały hasła będące obraźliwymi, mianowicie: „beton”, „jedenastu”, 
„ciągle to samo”, uważa on, że jest to zachowanie wysoce nie „fair” i póki on będzie 
przewodniczącym, to będzie dbał o zachowanie spokoju i o to, aby szacunek dla radnych był 
na „tej” sali zawsze im towarzyszącym, niezależnie, jaką opcję ci radni reprezentują. Są to 
bowiem radni, którzy zostali wybrani drogą głosowania demokratycznego przez mieszkańców 
„tej” gminy. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się do radcy prawnego Zygmunta Kmiecika o wyjaśnienie,  
czy w toku brania dyskusji nad uchwałą, można uniemożliwić radnemu zadanie dalszych 
pytań, branie udziału „w tym temacie” poprzez „postawienie uchwały” o zakończenie 
dyskusji, gdyż „my możemy”, każdy może postawić „takie” pytanie i „uciąć”. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że do wyłącznej kompetencji 
przewodniczącego rady należy organizowanie pracy rady i jest on „gospodarzem sesji”. 
Powinien przestrzegać „statutu”, jeśli tego nie czyni, to należy złożyć na piśmie  
do przewodniczącego rady, żeby się do tego odniósł. Stwierdził przy tym, że on nie będzie 
wnikał, czy „przewodniczący” postępuje zgodnie ze „statutem”, gdyż od tego on nie jest. To 
jest „wasza” wewnętrzna sprawa. Praktycznie rzecz biorąc, większość tych przepisów 
statutowych jest bezsankcyjna – jest odpowiedzialność tylko polityczna. Jeżeli „uważacie”,  
że przewodniczący komisji, czy rady itd. – stanowiska są odwołalne itd. – nie jest to rola  
dla radcy prawnego.  
 
do punktu 13. – Sprawa powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku 

przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (uchwała). 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik przedstawił szczegóły dotyczące projektu uchwały  

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia 
oświadczenia lustracyjnego. 
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Radny Tomasz Żak powiadomił, że on występuje w takiej podwójnej roli – już jeden wniosek 
o lustrację złożył – jako pracownik jednostki samorządowej. W związku z tym zwrócił się  
o wyjaśnienie, czy on jako radny musi ponownie składać. 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że ustawodawca przewidział, iż takich osób 
jest sporo, które musiałyby dwu lub trzykrotnie składać „takie” oświadczenia. W związku  
z tym jest ustalony wzór oświadczenia o tym, że się już oświadczenie złożyło. Dlatego nie 
potrzeba składać dwukrotnie, wystarczy raz – jest załącznik do „ustawy”, że się złoży 
oświadczenie o tym, komu już się „to” oświadczenie złożyło.  
Radny Paweł Przybył zwrócił się o wyjaśnienie, czy „to” obowiązuje osoby urodzone między 
rokiem „czterdziestym czwartym” rokiem a... 
Radca prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, że „to” obowiązuje osoby urodzone przed  
1 sierpnia 1972 r. 
Radny Marian Jabłoński zwrócił się o wyjaśnienie, czy służba w oddziale Wojskowej Służby 
Wewnętrznej jest traktowana jako współpraca, czy też nie.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, że przykładowo praca w milicji  
do „pięćdziesiątego czwartego” roku to była praca w „tych” organach. Młodych osób „to” nie 
dotyczy, ale starszych – na pewno. Jakby się tak zastanowić, jak ktoś nie jest pewien, to lepiej 
napisać, że służył.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił uwagę, że radca prawny Zygmunt Kmiecik 
poinstruował od razu „nas” – radnych, gdyż „to byłoby też jednym z punktów”  
oraz „wszystko, co jest związane z podjęciem tejże uchwały”, czyli informacja była naprawdę 
rzetelna i wyczerpująca, za co on bardzo dziękuje. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powiadomienia 
Skarbnika i Sekretarza Gminy Mosina o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. 
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr X/58/07 w powyższej sprawie 
jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Sprawozdanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina z działalności  

od 1 do 29 marca 2007 r. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki stwierdził,  

że ponieważ w dniu dzisiejszym upływa piąty tydzień, jak on funkcjonuje w „tej” gminie, 
ciągle odnosi wrażenie, iż jest to praca nie wiadomo do którego dnia. Pierwszym cezusem 
czasowym był 13 marca br., kiedy to odbyło się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. 
Media wprowadziły wówczas tyle „szumu informacyjnego”, że wiele osób, w tym i radni 
„tej” gminy, była „pani burmistrz” i jej zwolennicy, część pracowników, byli święcie 
przekonani, iż „to” orzeczenie powoduje „powrót na stanowisko”. Nawet w „tym 
merkuriuszu” specjalnym redaktor napisał wręcz, „że to stało się automatycznie”. Okazało się 
jednak, że to wcale nie jest tak. Przypomniał też, że tuż po „tym” wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego pojawiła się inicjatywa grupy radnych zwołania nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, podjęcia uchwały i przynajmniej może on sam za siebie powiedzieć,  
iż nie miał zupełnie rozeznania, czy uchwała o uchyleniu wcześniejszej uchwały uzyska 
większość, czy „przejdzie”, czy nie. Została ona jednak podjęta. On troszkę ironizując przed 
kamerą telewizyjną powiedział, że co prawda żartuje, ale nie wie, czy w poniedziałek ma 
przyjść do pracy, za co dostał on „burę” od Wojewody Wielkopolskiego. Dodał on,  
że żartuje, gdyż miał świadomość, iż na pewno w poniedziałek musi przyjść, ale jeszcze  
w piątek, w sobotę, w poniedziałek bieżącego tygodnia miał wiadomość, że zostanie przez 
Wojewodę Wielkopolskiego stwierdzona jak najszybciej, jak to będzie możliwe, nieważność 
„tej” uchwały. Okazało się, że nie stało się to tak szybko, ale musi on poinformować,  
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iż w dniu dzisiejszym Wojewoda Wielkopolski podpisał „rozporządzenie”, w którym 
stwierdził nieważność „tej” uchwały – „ona” w dniu dzisiejszym wychodzi z Poznania i ma 
on nadzieję, że w poniedziałek, a najpóźniej we wtorek, dotrze do Rady Miejskiej w Mosinie. 
W związku z tym „mamy” kolejny przedział czasowy: „trzynasty”, sesja, rozstrzygnięcie. 
Podejmując się „tej” funkcji musiał on napisać oświadczenie, że wyraża zgodę na powołanie 
go na funkcję osoby pełniącej funkcję burmistrza do czasu wyborów. „Pani burmistrz” 
spóźniła się kilka godzin z oświadczeniem – poniosła bardzo istotną konsekwencję: utraciła 
mandat. Prezes Rady Ministrów powinien zarządzić, powinny się odbyć w ciągu 90 dni 
wybory. Jednak nie zarządził, a gdyby w dniu dzisiejszym zarządził, to nie zdążą się one 
odbyć w ciągu tych 90 dni od utraty mandatu. Tymczasem on ma w nominacji napisane,  
że ma „tu” pracować do czasu wyboru. To jest ten dyskomfort, że pewne sprawy typu 
upoważnienia pracowników „leżą”, a o kilku kierownikach ma on już taką opinię,  
iż z „czystym” sumieniem chciałby ich upoważnić. Stąd chciałby on, aby „państwo” 
zrozumieli, że cała gmina jako taka, on – jako pełniący tę funkcję, pracownicy „urzędu”  
i „państwo” – „pracujemy w takim dyskomforcie”: „nie wiemy”, co będzie. Stwierdził także, 
że on nie wie, co się stanie, jak „otrzymacie tę uchwałę”. W każdym bądź razie on rozważa, 
jakie powinien podjąć działania. Powiadomił również, że „dwudziestego szóstego”  
– w poniedziałek – nie wykonywał on czynności, we wtorek – do pewnej godziny – też nie, 
gdyż nie miał pieczątki, w związku z tym umownie jest to 5 tygodni bez 3-4 dni. 
Poinformował też, że pierwszą sprawą, którą uważał, iż powinien załatwić natychmiast,  
o czym informował już Radę Miejską w Mosinie „dwudziestego ósmego”, to było „przecięcie 
patowej sytuacji” w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, w którym od momentu 
wygaśnięcia mandatu „pani burmistrz” i automatycznego wygaśnięcia mandatów obu 
zastępców burmistrza, nie było kierownika zakładu. Dyrektor bowiem tego przedsiębiorstwa, 
jak „państwo wiecie”, chorował i przebywa zresztą do dzisiaj na zwolnieniu. W związku  
z tym podjął on decyzję o powierzeniu p. Jerzemu Wrońskiemu pełnienia obowiązków 
dyrektora i poinformował, iż wygasł stosunek pracy dyrektora Jana Piecka w związku  
z wyczerpaniem okresu chorobowego. Drugą sprawą, z którą się już w tych pierwszych 
dniach spotkał, to była kwestia Prezesa Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. „Pani prezes”, której on wcześniej nie poznał, poinformowała go,  
iż „w czerwcu informowała panią burmistrz”, że zamierza przejść na emeryturę,  
iż od września prosiła co miesiąc, żeby odwołać ją z „tej” funkcji na jej wniosek,  
że przekładano to z miesiąca na miesiąc. Powiedziała mu, że chciała odejść 26 lutego,  
ale ponieważ była taka, a nie inna sytuacja, to stwierdziła, iż absolutnym terminem jej 
odejścia jest 26 marca. Prosił on ją, aby dała mu trochę więcej czasu dla rozeznania się. Rada 
Nadzorcza MTBS rozpatrzyła kandydatury, odbyła rozmowy i „z rozdwojeniem jaźni”  
lub „z rozdartym sercem” obstawał on, aby został wybrany p. Adam Ejchorst. Zdawał on 
sobie bowiem sprawę, że „tam” zapewnia, iż MTBS będzie funkcjonował bez załamania,  
bez problemów – tak przynajmniej oceniany jest p. Adam Ejchorst, ale automatycznie bardzo 
mocno osłabia tak poważny Referat Inwestycji, szczególnie jak przy „tym” budżecie to 
będzie. W związku z tym, kiedy p. Adam Ejchorst został wybrany „na prezesa”, to musiał on 
przerwać zaległy urlop Kierownikowi Referatu Inwestycji p. Górnemu i przez 3 dni namawiał 
p. Piotrowską, żeby jak p. Górny wyjedzie, zachoruje, czy będzie chciał z tego zaległego 
urlopu skorzystać, żeby wyżej wymieniony referat nie był bez kierownika. Udało  
mu się przekonać – na pewien czas – p. Piotrowską, że przynajmniej pod nieobecność  
p. Górnego będzie go zastępowała, ale powiedziała, iż na czas określony – albo do wyłonienia 
nowego pracownika, albo do końca maja. W związku z tym do końca maja jest przygotowane 
już ogłoszenie, że „poszukujemy zastępcy kierownika” – będzie to realizowane. Kolejnym 
problemem, przed którym on stanął, to były wszystkie sprawy interwencyjne – sołtysi, 
mieszkańcy. Do tego „przyłożyliście się państwo” radni, kierując dziesiątki interwencji,  
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które dotyczyły między innymi: słupa w kształcie litery „A”, z którym trzeba coś zrobić, 
„nieszczęsnej” pompy głębinowej w Głuszynie Leśnej, jakiejś trafostacji na prywatnej 
posesji, w której zostały uszkodzone bezpieczniki, a właściciel nieruchomości nie chce na nią 
wpuścić, choć kupił od „tej” gminy działkę. Powiadomił przy tym, że przeprowadzono „tam” 
negocjacje, aby przekonać „tego” człowieka, żeby nie pozbawiał iluś mieszkańców prądu, 
wiadomo bowiem, iż prąd to jest światło, „żarówka i telewizor”. Stwierdził także,  
że nie wydzielono „tego kawałka działki” pod tę trafostację, bądź nie wpisano służebności 
koniecznej i „możemy” dzisiaj generalnie ubolewać. Normalny, przeciętny dzień roboczy  
– jego 60% spędza on siedząc przy stole i podpisując pisma, korespondencję, faktury.  
W związku z tym nie może on się wczytać i przeanalizować. W związku z tym, że podpisując 
faktury za wykonane roboty na drogach, zgłaszano mu cały czas interwencje, stwierdził,  
iż chce zobaczyć, jak „wy to odbieracie te roboty”. Podczas wizji lokalnej „stwierdziliśmy”, 
że nie może być tak wykonana robota, gdyż rzeczywiście dużo kamieni jest na wierzchu. 
Sami mieszkańcy pokazali, pracownicy z jaką szybkością, o jakim tonażu samochody  
po wykonanych drogach jeżdżą. Nie ma żadnych szans, żeby „to” się utrzymało. Stwierdził 
przy tym, że przecież on drogi nie będzie naprawiał. On może nie zapłacić, a po tym,  
co zobaczył, skoro pięciu ulic „nie odebraliśmy”, to powiedział on, iż teraz, jak jemu 
przedstawią protokół odbioru robót i fakturę do zapłacenia, to wyrywkowo jednej z nich nie 
podpisze. Poinformował również, że „odbyliśmy” rozmowy w „AQUANECIE”  
z „kierownikiem referatu” oraz jednym z pracowników planowania przestrzennego  
i inwestycji przede wszystkim na temat usprawnienia kanalizacji terenów, gdzie Rada 
Miejska w Mosinie uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. „Tam” 
„AQUANET” nie ma zamiaru układać kanalizacji – sytuacja jest zupełnie patowa, gdyż jak 
ktoś kupił działkę i chce się budować, to nie wyobraża on sobie, żeby miał budować szambo. 
W sposób przyjazny rozmowa przebiegała, ale niewiele „utargowaliśmy” – nie ma szans, 
żeby „te” wszystkie tereny uzbroić. „Rozmawialiśmy” też o tym „nieszczęsnym” 
odprowadzaniu ścieków w stronę ujęcia wody.  Drugi problem to była umowa z nimi – „oni” 
postawili warunki, na które gmina nie chciała przystać – działo się to w okresie „tego 
zawieszenia”, kiedy nie było burmistrza – został przygotowany dokument, wysłany – on go, 
po przeanalizowaniu wysłał wskazując, dlaczego „nie możemy podpisać takiej umowy”, jaką 
„AQUANET” proponuje. W związku ze sprawami budżetu, nie dokończył on jednak tej 
sprawy, „oni” wskazali, iż przepisy na tyle się zmieniły, iż „możemy” wydać decyzję jednak 
zobowiązującą do przyłączenia się do kanalizacji, jak zostanie wybudowana i jest sankcja  
na to. „Możemy zmusić” więc obywatela, a jak się nie przyłączy, to „zarządzimy” wykonanie 
zastępcze, obciążając go kosztami, ale jak „będziemy trwali w takiej sytuacji”, iż nie ma 
kanalizacji i nie budują się ludzie, to „AQUANET” wskazuje na istotne sprawy inne. Są 
bowiem takie obszary, gdzie konieczne jest wybudowanie przepompowni, Jednak „oni” 
gdyby wybudowali przepompownię i wybuduje się „tam” jedna nieruchomość, czy dwie, to 
przepompownia nie będzie działała, gdyż nie będzie miała co pompować.  Stwierdził przy 
tym, że a to jest już nienormalne, ponieważ „musieliby się wybudować wszyscy”, aby była 
taka ilość ścieków, żeby pompy mogły pracować. Tak mógłby on mnożyć uwarunkowania, 
które są potrzebne, żeby gmina mogła się rozwijać, wydawać warunki zabudowy, a z drugiej 
strony sami „zapędziliśmy się w kozi róg”. Powiadomił też, że w związku z tym,  
iż dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich jest jego kolega – były dyrektor wydziału 
komunikacji i infrastruktury w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim: p. Marek Kmiecik, 
wydawało mu się, iż „skoro się znamy” od kilkudziesięciu lat, „byliśmy” na zbliżonych 
stanowiskach, że uda mu się coś od niego „wytargować”, chociaż na ten „nieszczęsny” 
chodnik w Rogalinku, żeby „pociągnęli to, co gmina zrobiła”. Powiedział mu on jednak,  
że musi w lipcu br. otrzymać od „nas” cesję, pozwolenie na budowę, dokumentację, cały 
przetarg, żeby mógł wstawić do planu na rok następny. Jest to wydatek „trzystu tysięcy”. 
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Poinformował także, że sam Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa w ciągu tych  
4 tygodni wydał 100 decyzji. Każda decyzja poprzedzona jest postanowieniem o wszczęciu 
postępowania, postanowieniem o zakończeniu. Część decyzji poprzedzona jest wywieszeniem 
ogłoszenia, a więc pismem do sołtysa, wywieszeniem o przetargu, a więc w tym referacie 
praca „idzie normalnie”. Powiadomił również, że z tego, co jego poinformowano, jeszcze  
494 działki są nieskomunalizowane od 1990 roku, czego przyczyny są różne. Chciałby on  
w ciągu „tych” tygodni z tych 494 działek, w sprawie 134 działek „poszły” pisma do Agencji 
Nieruchomości Rolnych, gdyż taki jest wymóg przed komunalizacją i do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej. Sprawy dotyczące między innymi zajęcia pasa 
drogowego to ponad 50 decyzji, a kilkadziesiąt decyzji dotyczy wycinki drzew. Zapewnił 
przy tym, że tak mógłby on „państwu” mnożyć, ale myśli, że szkoda „państwa” czasu. 
Zwrócił się też z prośbą, żeby Rada Miejska w Mosinie te jego emocjonalne informacje 
przyjęła ze zrozumieniem, że „urząd” pracuje, nie ma załamania, natomiast będą narastały 
pewne problemy teraz po uchwaleniu budżetu, kiedy pewne procedury trzeba będzie 
uruchomić, jak budżet stanie się prawem. Oświadczył przy tym, że w związku z tym on  
w tym okresie takiego zawieszenia, według swojego stanu wiedzy, swojego przekonania 
wewnętrznego, „tego” budżetu nie podpisze. Wskaże on natomiast na wszystkie uchybienia,  
o których wczoraj „żeśmy mówili” i przyjmuje, ponieważ „państwo nie przyjęliście” jego 
argumentacji, jako pierwszy wyraz – „przyjęliście” go życzliwie, wręcz odnosił on wrażenie, 
że „uważacie”, iż delegowanie go przez premiera powoduje przecięcie patowej jakiejś 
sytuacji – nie przyjęcie jego argumentacji traktuje on jako swoistego rodzaju, bo to nie jest 
wprost, wyrażenie wotum nieufności dla jego osoby i w najbliższych dniach podejmie 
stosowne decyzje łącząc wszystko: przeciągający stan niepewności, nie zarządzenie wyborów 
i „państwa” reakcję. W związku z tym gmina może pozostać w najbliższym czasie w kolejnej 
sytuacji patowej. 
Radny Waldemar Waligórski przypomniał, że radni Rady Miejskiej w Mosinie w dniu  
„15 lutego” większością głosów Koalicji Samorządowej podjęli decyzję o wydaniu „tego 
merkuriusza”. Jego oburzenie było tym większe, że podjęli oni decyzję o kolportażu „tego 
merkuriusza” drogą pocztową. Okazało się jednak, że dalej w tradycyjny sposób zostało „to” 
dostarczone „do sołtysa”. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, kto podjął decyzję  
o nie dystrybucji „tego numeru merkuriusza specjalnego” przez pocztę. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki poinformował, że w dniu, 
kiedy przywieziono „merkuriusza” z drukarni, przebywał on na naradzie o Starosty 
Poznańskiego dotyczącej schroniska dla zwierząt, azbestu oraz wielu innych spraw i – nie 
chciałby on imiennie wskazywać – przekazano Straży Miejskiej w Mosinie do rozwiezienia. 
Kiedy wrócił on z Poznania do „urzędu gminy”, dowiedział się, że „merkuriusz” jest 
rozwożony przez Straż Miejską w Mosinie. W związku z tym, chociaż był on przeciwny 
„dostarczaniu” i nawet próbował przekonać p. Marciniaka, żeby wycofać się z tej decyzji,  
ale nie przystał na tę propozycję, to gdyby ten specjalny „merkuriusz” dotarł dzień wcześniej, 
dzień później lub w „tym” dniu po godz. 13.00, to zostałby on dostarczony przez pocztę. 
Radny Marek Klemens zwrócił się o wyjaśnienie, jaki był nakład „tego merkuriusza”, który 
został rozwieziony. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki powiadomił, że tak, jak jest  
w umowie, czyli 5.500. Poinformował przy tym, że nowy „merkuriusz” jest już gotowy. 
Powiadomił też, że praca nad budżetem spowodowała, iż on nie przygotował pewnych 
ustaleń, żeby „państwo” – „umawialiśmy się”, iż „będziecie zgłaszali” – kluby, poszczególni 
radni – materiały. „Ten merkuriusz” jest już przygotowany, ma stron 16, jest zawarta 
informacja – tak ustalono, że ten kolejny „merkuriusz”, czyli drugi numer, będzie skrócony, 
żeby nie generować kosztów, o te 4 strony, zgodnie z ustaleniami.  
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Radny Marek Klemens zwrócił się o wyjaśnienie, od kiedy ten nakład się zwiększył do 5.500, 
gdyż „jako Komisja Rewizyjna” pamięta on, że „myśmy zajmowali się merkuriuszem”  
i „tam” wychodziło około 4.500 miesięcznie nakładu – stąd jego pytanie: od kiedy ten nakład 
o 1.000 egzemplarzy został zwiększony.  
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki poinformował, że tak jest  
w umowie – 5.500. 
Radny Marek Klemens zwrócił się o wyjaśnienie, od kiedy ta umowa jest podpisana. 
Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki powiadomił, że 8 lutego. 
Poinformował przy tym, że jest on wykładany w różnych miejscach, stąd ta reszta jest  
w sklepach, w świetlicach wiejskich, w „urzędzie”, w punkcie informacyjnym – w umowie 
jest 5.500, a drukarz drukuje tyle, ile jest w umowie.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła podziękował Pełniącemu Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Edwardowi Nowackiemu za wypowiedź. Stwierdził przy tym, że ta wypowiedź miała 
różne momenty, począwszy od radosnych po takie umiarkowane, natomiast w końcówce były 
one wręcz dramatyczne. Wyraził też przekonanie, że niedobrze byłoby przynajmniej dla „tej” 
gminy, gdyby miał się sprawdzić taki scenariusz, jaki Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina „w końcówce” zapowiedział. Żywi on jednak duży optymizm, że stanie się inaczej. 
Następnie podziękował Pełniącemu Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edwardowi 
Nowackiemu i radcy prawnemu Zygmuntowi Nowackiemu za udział w dzisiejszej części  
X sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 15. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński przedstawił „Analizę 
stabilności decyzji Burmistrza Gminy Mosina zaskarżonych do samorządowego kolegium 
odwoławczego i wojewódzkiego sądu administracyjnego”, która stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że jeżeli jest to sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej, to powinno ono zostać przegłosowane uchwałą. Wyraziła przy tym przekonanie, 
że „pan przewodniczący” ze spokojem przygotuje i ewentualnie na następnej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie... 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński stwierdził, że on uważa, iż „nie”. 
Wyraził przy tym przekonanie, że głosowaniu podlegają wnioski i zalecenia pokontrolne, 
tymczasem „to” opracowanie ma jedynie walor informacyjny. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że on wielokrotnie prosił radnych, żeby zapoznawali się  
ze „statutem”, z prawem samorządowym, ale nie odniósł w tej materii żadnych sukcesów. 
Dlatego ma on prośbę, aby odnieść się do poprzedników, do poprzednika Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Mosinie Jacka Szeszuły – p. Pniewskiego, który w poprzedniej kadencji 
zorganizował szkolenie przez „jakiegoś tam prawnika” na temat obowiązków i praw radnego. 
Nie wiadomo mu, ile to szkolenie będzie kosztowało, ale jego zdaniem będzie to kwota jakaś 
niewielka, a na pewno wszystkim „nam” się przyda. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zapewnił, że postara się spełnić to życzenie, gdyż sądzi,  
iż „to” się faktycznie przyda. 
Radny Jan Marciniak przypomniał, że na jednej z wcześniejszych sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie wnioskował on o to, aby każdy klub radnych mógł posiadać dwie gazety 
samorządowe: „Wspólnotę” oraz „Gazetę Samorządu i Administracji”, aby przewodniczący 
tych klubów radnych otrzymywali „te” periodyki lub niech „spływają” one do Biura Rady 
Miejskiej w Mosinie, które w jakiś sposób będzie dostarczało tymże przewodniczącym  
albo bezpośrednio na adres domowy – jest to kwestia organizacyjna. Stwierdził przy tym,  
że do tej wypowiedzi sprowokował go radny Marek Klemens mówiąc o szkoleniu. Wyraził 
też przekonanie, że „możemy” za jakieś „niemałe pieniądze” – to znaczy nie wiadomo mu,  
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co znaczy „niemałe pieniądze”, ale „gdybyśmy naprawdę byli wyposażani w te gazety”,  
w „tę” niezbędną lekturę samorządową i przewodniczący klubów radnych po pewnej analizie 
razem z kolegami i koleżankami z tych klubów oceniali, iż dany artykuł jest interesujący, 
mógłby być on przez „urząd” powielany i radnym dostarczany. Stwierdził także, że woła on, 
„jak na puszczy” – to są wspaniałe periodyki samorządowe: ileż „tam” jest wiedzy,  
ile „tam” jest rozwiązań, które mają za sobą pewne gminy, przecież „uczmy się” również  
na innych gminach – być może rozwiązania, o których „my myślimy”, czy „nie wchodzą nam 
w tej chwili do głowy”, ale mogłyby „nam” wejść poprzez właśnie tę lekturę „powinniśmy  
na grunt mosiński wprowadzić”. Ileż „tam” jest krótkich, sensownych, skondensowanych 
odpowiedzi na „te” zapytania prawne – cała masa – „tam” praktycznie nie ma artykułów 
nieciekawych. Koszt „tych” 3 gazet, gdyż jeżeli są 3 kluby radnych, jedna jest 
prawdopodobnie tygodnikiem, druga dwutygodnikiem – w skali roku jest to kwota może 
1.100,00 zł i naprawdę byłoby wtedy ze wszech miar korzystne, gdyż „zobaczycie państwo”, 
jak „nasza” wiedza o samorządzie, jak „nasza” wiedza prawna będzie w tempie 
geometrycznym rosła – zapewnia on „państwa”. 
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak wyraziła przekonanie, że rzeczywiście prasa jest świetną 
rzeczą, chociaż też jest zwodna, gdyż ona przez 4 lata czytała „te wszystkie samorządowe”  
i w „takich” gazetach próbowała się uczyć samorządności – musi przyznać, że w wielu 
przypadkach „się przejechała”. Byłaby ona „tu” raczej skłonna, owszem prasa też,  
przychylić się do propozycji radnego Marka Klemensa, żeby jednak „takie” spotkanie 
szkoleniowe z „żywym człowiekiem”, podczas którego można zadać pytania, wyjaśnić 
problem z prawnikiem, ale samorządowcem – tym, który żyje „tymi sprawami” na bieżąco, 
zna prawo samorządowe, gdyż „tutaj tych zaułków i tych meandrów” jest tak wiele, że łatwo 
„się przejechać”. Dlatego chyba lepsze byłoby takie korzystanie, oprócz prasy – niech będą 
dwie gazety do dyspozycji zawsze w Biurze Rady Miejskiej – to wystarczy, a może „takie” 
szkolenie, nie wiadomo jej, czy nie więcej dałoby. Zapewniła przy tym, że mówi to  
z doświadczenia. Powiadomiła też, że widzi, iż Brodnica np. korzysta „z tego rodzaju” i to się 
wyczuło, gdy „byliśmy” na szkoleniu, które „nam” wiele rzeczy rozjaśniło – inaczej 
„spojrzeliśmy” – ona „tego” niewyczytałaby. Czasem bowiem się czyta i „to” jest między 
wierszami napisane, a „to” musi dopiero praktyk zwrócić na „to” uwagę i pokazać: spójrz,  
że to jest właśnie tak, a nie inaczej. „My” często „mamy” tę wiedzę teoretyczną i trudno się 
dziwić, gdyż przecież każdy z „nas” wykonuje określony zawód i ma określoną wiedzę. To 
jest dodatkowa wiedza i byłoby „nam” łatwiej wtedy czytać „te” gazety.  
Radny Paweł Przybył zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych o wyłączanie fonii  
w telefonach komórkowych, gdyż jemu bardzo to przeszkadza. Poinformował też,  
że 28 kwietnia br. w „tej” sali odbędzie się pierwsza mosińska wampiriada – akcja 
krwiodawstwa. Plakaty pojawią się po 11 kwietnia br., kiedy to Generalne Centrum 
Krwiodawstwa z Poznania z ul. Marcelińskiej wykona je bezpłatnie w ramach tej akcji. 
Stwierdził przy tym, że chciałby on „państwa” zachęcić do oddawania krwi, choć wiadomo 
mu, iż nie wszyscy mogą.  
Radna Maria Krause zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego „w środę” nie odbyło się 
posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.  
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens powiadomił, że odwołał środowe posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego, ponieważ nie była w pełni dopracowana propozycja 
Klubu Radnych Koalicji Samorządowej, która wnosiła do budżetu bardzo istotne zmiany,  
o których on mówił. Były to zmiany dotyczące oszczędności w budżecie, które w dalszej 
kolejności miały „iść” na inwestycje. W zasadzie na tym cała „rzecz” się opierała  
– w projekcie burmistrza – powtarzał on to i jeszcze raz powtórzy – „myśmy praktycznie byli 
zgodni”, gdyż nawet Koalicja Samorządowa, oprócz dwóch chyba pozycji, trzech, które 
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wykreślała, ale one były w „środkach niewygaszających”, to praktycznie była zgodność  
co do wszystkich inwestycji, które „mieliśmy zapisane”, a Komisja Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego zajmuje się tylko inwestycjami. Skoro „nie 
wiedzieliśmy”, czy będą dodatkowo, gdyż jest inna propozycja, gdzie mogą być jeszcze 
inwestycje dodatkowe, to nie było sensu ich rozpatrywać. Stwierdził przy tym, że szanuje on 
swój czas, szanuje wszystkich innych i nie chciał doprowadzić do spotkania, „żebyśmy 
pogadali sobie tylko po to, żeby sobie pogadać”. Zgodność „nasza” – jego zdaniem, myśli on, 
że nikt nie zaprotestuje – była, gdyż wszystkie inwestycje wpisane w propozycjach 
burmistrza, wszyscy praktycznie akceptowali... 
Radna Maria Krause zwróciła uwagę, że nie były wszystkie. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens stwierdził, że one przechodziły w „środkach niewygaszających”. 
Radna Maria Krause zaprzeczyła powyższemu stwierdzeniu. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens stwierdził, że może z dwie – to jest bardzo niedużo na tyle punktów. Natomiast przy 
propozycji Koalicji Samorządowej tych inwestycji wchodziło dużo więcej – nie wiadomo mu, 
czy jeszcze raz tyle i proponując następne spotkanie miał on nadzieję, że Koalicja 
Samorządowa upora się, zdąży przygotować „te” oszczędności, ale nie udało się. Stąd jego 
decyzja, żeby „nie zawracać państwu głowy”. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zapytał, czy jest to wystarczająca odpowiedź. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że tak, gdyż ona już powiedziała o tym, iż „wszystkie – nie”, 
część nie była proponowana, ale na ten temat była informacja „na komisji”. Natomiast  
dla niej było zaskoczeniem odwołanie „w środę” posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego, ale otrzymała od przewodniczącego wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie odpowiedź, za którą dziękuje. 
Radny Jan Marciniak oświadczył, że poddaje pod rozważenie propozycję pracy nad nową 
uchwałą związaną z procedurą uchwalania budżetu. Komisja Budżetu i Finansów 
bezwzględnie powinna być „tutaj” najważniejszą komisją, która powinna ten budżet 
opracowywać, czy opiniować bardzo szeroko i dociekliwie. Natomiast wszystkie inne 
komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie powinny być komisjami, które zgłaszają wnioski  
do projektu budżetu. Z kolei opiniowanie przez komisje, poza Komisją Budżetu i Finansów, 
jest niewłaściwe. Przykładem jest Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  
lub Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej. Komisja Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa opiniuje budżet w zakresie około 600.000,00 – 700.000,00 zł, a Komisja 
Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej w granicach 50.000,00 zł, czy 10.000,00 zł  
– jest to nieporozumienie. Wyraził przy tym przekonanie, że te komisje stałe Rady Miejskiej 
w Mosinie powinny być inspiratorami do składania wniosków. Natomiast Komisja Budżetu  
i Finansów, która tak i tak składa się z przedstawicieli wszystkich klubów radnych i wnosi 
ostateczne rozwiązania na sesję Rady Miejskiej w Mosinie, „to wszystko” kumuluje – nie 
tylko wnioski pochodzące „z miasta”: od mieszkańca, instytucji, ale także od komisji stałych 
Rady Miejskiej w Mosinie, czy indywidualnego radnego. Dla niego niewłaściwym jest 
ocenianie budżetu pod kątem jednego, konkretnego zagadnienia, jak np. bezpieczeństwa, 
edukacji. Zapytał przy tym, jak można opiniować np. edukacyjny budżet jest dobry lub tak, 
jak radny Leszek Dymalski opiniował: tak, określił: dobrze – bezpieczeństwo,  
ale „wnieśliśmy” propozycje na ponad 200.000,00 zł nie wskazując faktycznie skąd je zabrać, 
żeby zabezpieczyć wyżej wymienioną kwotę. Dlatego proponowałby on, aby nad tym 
popracować, rozważyć, gdyż jego zdaniem jest pora, żeby przed budżetem na rok 2008 o tym 
pomyśleć. 
Radna Maria Krause wyraziła przekonanie, że jeżeli będzie wola Rady Miejskiej w Mosinie, 
to zawsze można pracować w odpowiednim czasie po to, aby poprzeć takie decyzje, które 
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byłyby według niej, jeżeli są zgodne z prawem, właściwe. Natomiast odnosząc się konkretnie 
do „tej” sytuacji, na końcu poprzedniej kadencji Rada Miejska w Mosinie przyjęła „taką, a nie 
inną uchwałę, która tak, a nie inaczej” wskazywała, jak „ten” budżet ma być opracowywany. 
Stwierdziła też, że ona stoi na stanowisku takim, iż radny Leszek Dymalski wywiązał się  
z obowiązku, jaki na nim ciążył w „tej” materii – przedstawił wnioski. Wyraziła przy tym żal, 
że one nie były głosowane, gdyż wyżej wymieniony radny przedstawił, jakby nie było, 
wnioski. Wywiązał on się właściwie, w związku z czym nie miałaby ona „tu pod tym kątem” 
zastrzeżeń. 
Radny Jan Marciniak oświadczył, że on w ogóle nie ma żadnych pretensji do radnego Leszka 
Dymalskiego. Stwierdził przy tym, że wyżej wymieniony radny oraz Komisja Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa jak najbardziej dostosowały się do istniejącego prawa w „tym” 
zakresie.  
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak zwróciła uwagę, że Rada Miejska w Mosinie przyjęła  
w dniu 19 października 2006 r. „taką” procedurę uchwalania budżetu, która wydaje jej się 
niezłą. Zgodnie z nią „komisje rady” formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu  
i przesyłają je do Komisji Budżetu i Finansów. Wówczas wyżej wymieniona komisja stała 
Rady Miejskiej w Mosinie dalej nad „tym” pracuje. To pozwala wszystkim „nam” brać udział 
w przygotowaniu „tego” budżetu. Wyraziła też przekonanie, że „nie musi się jeden klub 
zajmować”, gdyż „powinniśmy widzieć problem cały czas”. Zapewniła przy tym, że dla „nas” 
ważny jest problem i rozwiązywanie problemów. Natomiast wydaje się jej, że „ta uchwała nie 
jest zła”. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że to, co radna Krystyna Szczygieł–Nowak przeczytała,  
jak najbardziej jest cenne. Tylko potem „wchodzimy w grę” opiniowania „tegoż” budżetu  
i to jest dla niego już takie... 
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak wyraziła przekonanie, że czemu – „każdy napisze  
na piśmie i nie będziemy potem się już”... 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że nie zgodziłby się z radnym Janem Marciniakiem,  
gdyż bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych zadań własnych gminy. To nie jest tak,  
że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa dyskutowała sobie z jakimś materiałem, 
który sobie gdzieś tam wymyśliła itd., tylko rozważyła w sposób bardzo dokładny kilka 
wypowiedzi, stanowisk, jeśli chodzi o osoby, które z tym bezpieczeństwem mają w takim 
podstawowym zakresie najwięcej do czynienia. Ma on na myśli Komendanta Komisariatu 
Policji w Mosinie, komendanta straży ogniowych, Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie  
i wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wsłuchując się w „te” wszystkie 
problemy, gdyż one niewątpliwie istnieją i jakieś oczekiwania, czy jakiejś współpracy  
„na niwie samorząd a służby” – istnieje i stąd wydaje się, że bardzo poważnie „podchodzimy” 
do „tych” zagadnień. Przypomniał też, że w „tej” sytuacji jest on równocześnie członkiem 
Komisji Budżetu i Finansów i może zabrać w tej dyskusji głos, ale już jako radny. Większe 
gremium mogłoby się dowiedzieć o „tych” problemach, o których się nie dowie. Stwierdził 
przy tym, że nie wiadomo mu, czy wszyscy „z państwa” wiedzieli o tym, iż od wielu lat 
komendant, który nadzoruje pracę ochotniczych straży pożarnych nie posiada telefonu 
komórkowego, żeby mógł „w akcji” działać i się skomunikować „z jednostkami” – on się 
dowiedział o tym na „tym” posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Są 
to nieduże może nie zawsze kwoty, ale bardzo istotne dla „tej” działalności i teraz wyżej 
wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zwróciła na „to” uwagę, choć było 
jeszcze wiele innych spraw, chcąc jakby dopomóc „tym” służbom finansowo, gdyż nie ma 
bezpieczeństwa bez pieniędzy. Pewnie, że wymyślono już kiedyś dymne jakieś sygnały,  
ale czasy się zmieniają i telefon jest niezbędny. Chciałby on też prosić, nie wiadomo mu,  
czy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, aby mu na piśmie odpowiedział  
na pytanie: dlaczego „te” wnioski w ogóle nie zostały poddane pod głosowanie podczas sesji 
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budżetowej. Jako Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa bardzo 
poważnie traktuje on bowiem swoją pracę samorządową – otrzymał jakiś kredyt zaufania  
od członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie i w „tej” sytuacji 
byłoby mu bardzo miło, gdyby także otrzymał odpowiedź na piśmie równocześnie  
z podaniem np. podstawy prawnej itd., uzasadnienia.  
Radna Małgorzata Twardowska przypomniała, że to ona prowadziła „ten” punkt. Stwierdziła 
przy tym, że parokrotnie, o ile pamięć jej nie myli, dwa razy skierowała do Rady Miejskiej  
w Mosinie zapytanie, a radnego Leszka Dymalskiego prosiła „przy przedstawianiu opinii”,  
aby pamiętał o swoich wnioskach i w odpowiednim momencie je przedstawił. Wzywała ona 
całą Radę Miejską w Mosinie do postawienia – czy są jakieś wnioski dotyczące budżetu. 
Zwróciła też uwagę, że wyżej wymieniony radny ich nie składał, nie brał udziału  
w głosowaniu. 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że ta wypowiedź jest żenująca. Dlatego prosiłby 
odpowiedzieć na piśmie na „to” pytanie podając podstawę prawną „tej” sytuacji, gdyż „ta 
komisja” złożyła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie na piśmie wnioski  
i zbędny jest punkt, o którym mówi radna Małgorzata Twardowska, ponieważ on dwukrotnie 
na „tej” sesji Rady Miejskiej w Mosinie o „tych” wnioskach wspominał. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że w odpowiednim momencie trzeba je 
wprowadzić.  
Radny Leszek Dymalski poinformował, że po posiedzeniu „komisji” wnioski zostały złożone 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie. Wyraził przy tym przekonanie, że gdyby 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Twardowska się z tym 
zapoznała, to mogłaby już wiedzieć o nich i nie czekać na radnego Leszka Dymalskiego,  
aby je przedstawił. Zwrócił też uwagę, że nie były to wnioski jego, jako radnego, tylko całej 
„komisji”, która je złożyła. Stąd oczekuje on pisemnej odpowiedzi. 
Radny Marek Klemens stwierdził, że on raz zwracał uwagę burmistrzowi, co też „państwu 
uciekło”, gdyż nieprawdą jest, iż budżet „dostaliśmy 15 listopada”. Przypomniał przy tym,  
że zanim powołały się i ukonstytuowały komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie, zanim 
„zrobiliśmy programy” we wszystkich komisjach, zanim „zajęliśmy się” budżetem – p. Maria 
będzie pamiętać: na pierwszym spotkaniu, „gdzieś” w połowie lutego – „p. Jan Kałuziński” 
zaczął pracować na „starym” budżecie, gdzie radna Małgorzata Twardowska jeszcze pytała: 
na jakim materiale „mamy pracować”. Dopiero po „tym” posiedzeniu „komisji”  
– „dostaliśmy przez p. Ewę zupełnie przewrócony, inny budżet”, nad którym „pracowaliśmy”. 
Jeszcze była następna zmiana, także było parę zmian – „proszę sobie przypomnieć”:  
na pierwszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów „pracowaliśmy” nad „starym” 
budżetem. Wyraził też przekonanie, że w przyszłym roku przy opracowywaniu budżetu,  
jak faktycznie się zajmą komisje 15 lutego pracą, gdzie już będą mogły „ten” temat zgłębiać  
i go poruszać, to będzie na tyle czasu, iż spokojnie sobie „zdążymy” go uchwalić.  
Radny Jan Marciniak stwierdził, że w tej chwili ruszyła, jak „państwo wiedzą”, akcja: jest on 
największym „tutaj” przeciwnikiem bezpieczeństwa w Mosinie – jest to sprawa „tych co 
piszą, tych co mówią” – prosi on, aby przekazać im, iż on się tym nie przejmuje i przejmować 
nie będzie. Zwrócił przy tym uwagę, że od 17 lat jest on „na cenzurowanym” przez pewne 
osoby, ale jego to ani wzrusza, ani martwi. Jest on „małym politykiem”, a polityk musi 
wiedzieć, że będzie krytykowany. Stwierdził też, że cieszy się, jak jest on krytykowany przez 
osoby z imienia i nazwiska, a jak jest krytykowany przez osoby, które się chowają  
pod pseudonimem, to jego to nie bawi. Wyraził także przekonanie, że bezpieczeństwo jest 
niewątpliwie jedną z najważniejszych spraw. Natomiast jeśli ktoś składa wniosek: „budujmy, 
rozbudujmy” strażnicę, „kupmy” telefon komórkowy, to on pyta się jako myślący  
– jak Kartezjusz: „jestem, bo myślę”, to jest podstawa, to jest przesłanie – dlaczego „mam” 
budować strażnicę, jeżeli „tam” jest Państwowa Straż Pożarna, co Państwowa Straż Pożarna 
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wniesie do tego budynku, czy kiedykolwiek były prowadzone rozmowy z Państwową Strażą 
Pożarną w ostatnim czasie na temat wspólnej rozbudowy tego budynku. Ponadto wiadomo,  
że OSP Mosina jest w krajowym systemie ratownictwa drogowego, a nikt dzisiaj  
– „jesteśmy” już radnymi czwarty, czy piąty miesiąc – „nie złożył nam takiego 
sprawozdania”, np. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, czy „pani burmistrz” 
wcześniej, czy ktokolwiek inny – „my nie wiemy”. Powiadomił również, że gdzieś 
przeczytał, iż właśnie OSP jest w krajowym systemie ratownictwa drogowego, ale myśli on, 
że każdy „z nas”, być może niektórzy radni wiedzą – bardzo dobrze, ale myśli on,  
iż większość nie wie, na czym „to” polega. Czy „za tym idą” środki finansowe z budżetu 
państwa, czy też nie, czy „za tym idą” środki finansowe z budżetu gminy, czy też nie,  
czy z budżetu powiatu, czy z województwa – „nie wiemy”. Drugi temat – co z Państwową 
Strażą Pożarną, z tą jednostką JRG nr 9, czy nr 4. Stwierdził przy tym, że od „dobrych” trzech 
lat się mówi na temat „wyjścia” tej jednostki – „chcielibyśmy” bardzo, właśnie przy budżecie, 
albo i wcześniej, dowiedzieć się od kompetentnych osób, co właśnie z „tą” jednostką, jakie są 
plany. Jeżeli są plany – oby tak było – że ta jednostka będzie w Mosinie, to czy podjęto 
rozmowy z odpowiednimi czynnikami począwszy od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,  
czy Wojewody Wielkopolskiego na temat sfinansowania rozbudowy „tejże” strażnicy. 
Wyraził też przekonanie, że najłatwiej wydać 200.000,00 z budżetu gminy „tychże” 
podatników „i koniec” – „my o tym nic nie wiemy więcej”. Stwierdził przy tym,  
że o systemie krajowym, o rozmowach na temat rozbudowy z innymi współfinansującymi  
– „nie wiemy nic”. Zapewnił także, że w sprawie telefonii komórkowej byłby on „cały za”, 
ale gdyby „pan przewodniczący” przeczytał inny wniosek: ile jest w ogóle „komórek” 
służbowych na terenie gminy, we wszystkich jednostkach organizacyjnych z „urzędem” 
włącznie i wtedy „moglibyśmy stwierdzić”, kto „komórkę” powinien posiadać, a kto nie  
– ten, kto nie – dać komendantowi OSP, a „nie mnóżmy komórek”. Jest on bowiem do końca 
przekonany, że są osoby w gminie, które posiadają „komórki”, a nie powinni posiadać  
ze względu na brak uzasadnienia. Jego zdaniem „komórkę” winien posiadać burmistrz, 
wiceburmistrz, „drugi”, sekretarz, skarbnik i dyrektorzy jednostek organizacyjnych – koniec. 
Radny Leszek Dymalski wyraził radość, że radny Jan Marciniak jest i sądzi on, iż wszyscy, 
„jak tu siedzimy” są za poprawą bezpieczeństwa. 
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby porozmawiać o tym kiedyś „na jakiejś komisji 
poszerzonej”. 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że nie może się zgodzić ze stwierdzeniem, iż ktoś złożył 
wniosek, gdyż było to jednogłośną uchwałą wyrażającą opinię „komisji” w pełnym składzie, 
która uczestniczyła w dwóch spotkaniach. Oświadczył przy tym, że zaprasza radnego Jana 
Marciniaka na te spotkania – tam padły odpowiedzi na te wszystkie pytania, które zadał wyżej 
wymieniony radny, tylko nie było dyskusji na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia 
Komunalnego i Ładu Przestrzennego na „ten” temat, gdyż on „tam” był przygotowany  
do zabrania głosu i nie odbyła się „taka komisja”. Stwierdził też, że na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów zgłaszał on oba te problemy i w przypadku telefonu komórkowego 
można rozważać sytuację, o której mówił radny Jan Marciniak, ale gdyby wyżej wymieniony 
radny był na posiedzeniu „komisji”, to dowiedziałby się, iż w strażnicy w ogóle nie ma 
żadnego telefonu. Dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, jeden telefon  
dla komendanta, który nadzoruje całość działań – jest to gminny komendant ochotniczych 
straży pożarnych – on nadzoruje wszystkie „te” jednostki i z nim praktycznie nie ma 
możliwości skontaktować się telefonicznie, ani on nie ma możliwości z kimkolwiek 
skontaktować się telefonicznie, gdyż w żadnej strażnicy nie ma telefonu stacjonarnego i stąd 
jest „ta” sytuacja. Zwrócił także uwagę, że wiadomo, iż budżet można zmieniać itd. – „ten” 
telefon jest „temu” człowiekowi od kilku lat niezbędny, gdyż on decyduje i nadzoruje pracę 6,  
czy 5 jednostek. Jeżeli „mówimy” o wspomożeniu Komisariatu Policji w Mosinie, to również 



 73

jest to istotna sprawa, ponieważ gdyby radny Jan Marciniak był „na tym naszym 
posiedzeniu”, to dowiedziałby, że „przełożeni” szukając również oszczędności, ograniczyli 
komisariatom policji zużycie paliwa o kolejne 20%. „Zakładamy”, że straż miejska nie ma 
uprawnień do korzystania z radaru i może nie mieć, a współpraca między „tymi jednostkami” 
powoduje to, iż mieszane patrole mogą wspólne realizować zadania związane z np. – głównie 
chodzi o alkohol na drodze i nadmierną prędkość. Komisariat policji posiada sprzęt, jeśli 
chodzi o radar, tylko innego rodzaju i gdyby wspomóc te działania „jakąś tam” kwotą, która 
będzie przeznaczona na zakup paliwa, to uważa on i „komisja” uważała to w tym momencie 
za bardzo uzasadnione. Stąd są 3 wnioski: o wspomożenie Komisariatu Policji w Mosinie 
kwotą – padła kwota 5.000,00 zł – typowo na zakup paliwa, gdyż „przełożeni” wskazali,  
że ma być w „tej” materii wprowadzone ograniczenie o 20%. Drugi wniosek był właśnie  
o „tym” telefonie komórkowym i kłopotach związanych z brakiem w ogóle łączności 
telekomunikacyjnej „w tej materii”, czyli w „tych” strukturach OSP nie ma żadnego telefonu 
– „wszyscy” posługują się, a „komendant” używa prywatnego telefonu. Trzeci wniosek 
dotyczy strażnicy. Zwrócił przy tym uwagę, że jest sporządzony wielki projekt na dużą 
rozbudowę, ale na dzień dzisiejszy strażacy chcieliby po akcji w jakichś godnych warunkach 
socjalnych, czy umyć się, czy chwilę wypocząć itd. Ten projekt „to wszystko” przewiduje. 
Jest również ekspertyza, czy inspektora bhp itd., który dał pewne wskazówki z zakresu bhp  
– nie umie teraz powiedzieć, gdyż to szczegółowo „żeśmy nie omawiali”. Stąd też „mówimy” 
o tym wspomaganiu – wyraźnie „komendant” powiedział i „komendanci”, że uruchomienie 
pewnej kwoty będzie mogło powodować wystąpienie do „starostwa” o wspomożenie „tej” 
inicjatywy. To był główny cel, gdzie członkowie „komisji” mieli „to” na uwadze, ale że nie 
było rozmów na ten temat, „komendanci” nie mieli możliwości wypowiedzenia się „tutaj” 
przed Radą Miejską w Mosinie, w ogóle nie były „te” wnioski jakby głosowane i brane  
pod uwagę. Nie wiadomo mu teraz, jak prowadzić „te” rozmowy, gdyż on zaprasza 
wszystkich „państwa” radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Jacka Szeszułę 
i radnego Jana Marciniaka, żeby spotkać się z „tym” problemem. Stąd jeszcze raz prosi on  
o to, aby na piśmie udzielić mu odpowiedzi, dlaczego „te” wnioski nie były głosowane, 
podając podstawę prawną. 
Radny Paweł Przybył wyraził przekonanie, że w kwestii bezpieczeństwa na pewno radny 
Leszek Dymalski mu pomoże. Zapytał przy tym, czy „tutaj” przy dworcu PKP, z „tej” strony 
od wejścia jest zakaz zatrzymywania się.  
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że nie wiadomo mu, czy jest zakaz, ale jest to 
skrzyżowanie, także... 
Radny Paweł Przybył zauważył, że „sto jedynka” tam zawsze ludzi wypuszcza. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił się z prośbą do radnego Pawła Przybyła, aby zgłosił to, jeśli 
widział, odpowiednim służbom. 
Radny Paweł Przybył stwierdził, że rozumie, iż prosto na policję. Poinformował przy tym,  
że ostatnio była taka sytuacja, iż autobus stał za autobusem, dwa samochody parkowały i on 
stał „z migaczem” czekając, a policja... 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że jest to fantastyczny temat, gdyż jest to jego „konik”  
od iluś lat. Wyraził przy tym przekonanie, że „pan” dobrze wie, iż jest to jego wniosek  
o zorganizowanie dogodnego zatrzymywania się dla ludzi zgodnego z prawem w obrębie 
budynku dworca PKP. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że o tym „mówiliśmy” i „pan” wniosek „ten” przedstawiał  
– to jest „pana” wniosek. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił uwagę, że nie było w żadnym zakresie w budżecie – nie 
widział on „takiej” kwoty, czego bardzo żałuje, ale był to jego wniosek indywidualny  
na bazie 30-letnich doświadczeń, ponieważ nigdy nie można było się zatrzymywać i nigdy nie 
będzie się można zatrzymywać, gdyż jest to skrzyżowanie. 
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Radny Jan Marciniak stwierdził, że jest to miła rozmowa, choć „odchodzimy” od punktu 
dotyczącego spraw organizacyjnych i bieżących Rady Miejskiej w Mosinie, „przechodzimy” 
do rozmów – „śmiejemy się do siebie, uśmiechamy”. Wyraził przy tym przekonanie,  
że „tego” typu rozważania powinny mieć miejsce na „takim” dużym spotkaniu radnych,  
bez żadnych uchwał, regulaminów, statutów, punktów, procedur. Stwierdził też, że trudno mu 
odpowiadać na to, gdyż zdaje on sobie sprawę z tego, iż co do dworca głównego w Mosinie  
– jest to grunt PKP, a przedsiębiorstwo to w swoim czasie – nie wiadomo mu: 5, 6, 7 lat temu 
chętnie oddałoby „ten” grunt, ale, jak pamięta, odpłatnie. Zapewnił przy tym, że do tego 
tematu można wrócić, gdyż jak sądzi on, „ten” grunt nie będzie taki drogi, a jest wspaniałym 
terenem na wykonanie prawidłowego i profesjonalnego parkingu. Jest to jednak temat  
na rozważania, można go sobie gdzieś odnotować. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, że chciałby zapytać o rozbudowę „tej” strażnicy, był punkt, 
„my żeśmy to poruszali” właśnie na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego  
i Bezpieczeństwa. Już „odchodzimy od tej straży, nie dokładają się”, nie ma „tych” pieniędzy, 
„nie biorą udziału”. Zwrócił też uwagę, że „tam” był też punkt: uruchomienie podstacji 
pogotowia. W związku z tym zwrócił się o wyjaśnienie, jak radny Jan Marciniak, jako szef 
Komisji Budżetu i Finansów, „to” widzi. Stwierdził przy tym, że nie zna on „tych” 
wydatków, ale czy na taką 24-tysięczną gminę, jak Mosina, nie przydałaby się „podstacja”. 
Jak to zrealizować, czy warto byłoby „usiąść do tego tematu”, czy prosić, gdyż remiza „nam” 
na pewno nie da. Czy etapowo „to” zrobić w dwóch, trzech latach, czy w innym miejscu być 
może. 
Radny Jan Marciniak wyraził przekonanie, że każdy czas ma swój problem, ale też problemy 
są finansowe. Stwierdził też, że kiedyś on z radnym Leszkiem Dymalskim rozmawiał  
na temat bezpieczeństwa odnośnie policji – „plus–minus”, nie wiadomo mu, czy taki jest 
schemat, ale Mosina jest „takim” przykładem – jeden policjant – „nie wchodzi” on,  
czy cywilny, czy mundurowy – przypada na 1000 mieszkańców. Wyraził przy tym 
przekonanie, że niewiele on się myli. Natomiast w Anglii jeden policjant przypada  
na 100 mieszkańców. „Wyobraźmy sobie”, że w gminie Mosina, w której mieszka  
24.000 osób, jest 240 policjantów przyjmując wskaźnik angielski – bezpieczeństwo wzrasta 
10-krotnie. „Musimy” jednak sobie zadać pytanie kolejne: Anglia i Polska. Anglia lat temu 
„powiedzmy” 100, lat temu 80 zaczynała od poziomu Polski – tam też był jeden policjant  
na 1000 mieszkańców. W Anglii też 80 lat temu, 100 – budowali kanalizację: „my jesteśmy 
na tym etapie, oni na tamtym”. „Oni” w gminie „x” wszystkie problemy „mają” już „za sobą” 
50 lat temu i przez 50 lat „budują” ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i oświatę, dzięki czemu 
„tam” są wyniki w „zdrowiu i w bezpieczeństwie i w oświacie”. Natomiast „my  
szarpiemy się”. Wracając do „podstacji” – „oczywiście tak”, ale co „my wiemy o podstacji”  
– „musielibyśmy” jako Rada Miejska w Mosinie, czy „komisja”, zgłosić wniosek  
do burmistrza gminy, aby wysłał stosowne pismo tam, gdzie powinien wysłać, z propozycją 
uruchomienia podstacji pogotowia w Mosinie, podać warunki, jakie gmina musiałaby spełnić: 
finansowe i lokalowe, jakiekolwiek inne. Kiedy „byśmy mieli tę informację”,  
to „moglibyśmy się do tego odnieść”. Wyraził też przekonanie, że to jest tak samo, jak radny 
Marian Kunaj zapytałby jego, czy jest za tym, żeby w każdej szkole i w przedszkolu był 
stomatolog, pielęgniarka – jego odpowiedź jest jak najbardziej „za”. Jednak teraz 
„zaczynamy” dalej drążyć sprawę: ile „nas” będzie kosztował stomatolog. Stwierdził także,  
że nikt nie jest przeciwny „tym” propozycjom, ale „za chwilę” radny Marian Kunaj powie: 
jednak ten chodnik na ul. Wybickiego jest sprawą ważną. 
Radny Marian Kunaj wyraził przekonanie, że połową sukcesu jest chcieć „to” zrobić, a potem 
jak. 
Radny Leszek Dymalski zwrócił uwagę, że wóz bojowy jest potrzebny. 
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Radny Tomasz Żak stwierdził, że zejdzie z „tego poziomu” bezpieczeństwa, natomiast 
„wszedłby na poziom historii”, ponieważ poczuł się wywołany do odpowiedzi zawodowej. 
Przypomniał przy tym, że jest takie powiedzenie – stara sentencja: „historia jest nauczycielką 
życia” – Waldemar Łysiak dodaje: „która nikogo niczego nigdy nie nauczyła”. Zwrócił też 
uwagę, że Anglia nigdy z poziomu Polski „nie startowała”. Na pewno 80-100 lat temu miała 
ona, o ile dobrze pamięta, dochód wyższy i lepszą pozycję polityczną, gospodarczą  
„niż dzisiaj”. 
Radny Leszek Dymalski stwierdził, że u „nas” społeczeństwo jest 24-tysięczne, natomiast 
odnosząc się do polskich przepisów – jeden dzielnicowy, aby wykonywać swoje zadania  
na 100%, przypada na 2.500 mieszkańców. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał o oświadczeniach lustracyjnych, o których 
„nam” w dniu dzisiejszym radca prawny Zygmunt Kmiecik bardzo dużo powiedział. Zwrócił 
przy tym uwagę, że jest to coś, co „musimy wykonać”, a kary są nieproporcjonalne do winy. 
Przypomniał też, że w przypadku oświadczeń majątkowych „licznik bije” – kwiecień jest już 
niedługo. Zwrócił także uwagę, że „państwo” radni są zobligowani mimo wszystko do pisania 
„oświadczeń za swoją nieobecność”. Odczytał przy tym § 3 uchwały nr III/21/06 Rady 
Miejskiej w Mosinie z 14 grudnia 2006 r. W związku z tym zwrócił się z prośbą  
o przestrzeganie „tego”, tym bardziej, że zawsze na każdej ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie w miesiącu trzeba dać już wykaz odnośnie nieusprawiedliwionych radnych  
do „kwestury” w celu „naliczenia”. Stąd też uczula on, aby „to” wykonywać. Oświadczył 
również, że popiera w całej rozciągłości radnego Waldemara Waligórskiego,  
iż sprawa niewydania „tejże gazety” tak, jak przez dwie i pół godziny „prowadziliśmy” 
dyskusję – okazało się o „pęczek pietruszki” albo o „czapkę gruszek”, ponieważ urzędnik 
zadecydował, że „ma być inaczej”. Stwierdził przy tym, że to było „nie fair”, a Pełniący 
Funkcję Burmistrza Gminy Mosina Edward Nowacki bardzo delikatnie się do „tego” odniósł, 
gdyż w rozmowie z nim sugerował on, iż „tego” urzędnika należy „przywołać do porządku”  
– istnieje cały wymiar kar, chociażby kar dyscyplinarnych. Wyraził też przekonanie,  
że albo „jesteśmy” organem uchwałodawczym i ktoś jest organem wykonawczym,  
albo „się zamieniamy” funkcjami. Powiadomił także, że „rzeczą” po wczorajszej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie, którą odczuł on w dniu dzisiejszym jest to, iż zaczyna „otrzymywać 
jakieś dziwne telefony”, że on osobiście zadecydował, iż w Rogalinku nie ma być równanych 
dróg. Próbował on uzyskać kontakt na zasadzie: „kim pani jest z nazwiska i imienia  
– zapraszam panią na poniedziałek na rozmowę”. Po dwóch godzinach „był telefon  
– wzburzony facet opowiada” jemu, iż są jakieś dziury na „takiej i takiej” ulicy – nie 
wiadomo mu: jakiej – musiał zatrzymać samochód, gdyż rozmawiał  telefonicznie „i pan 
będzie winny i odpowiedzialny, że karetka pogotowia nie dojedzie, ktoś zemrze i będzie pan 
zaskarżony do sądu”. Stwierdził przy tym, że jest to znowu pomylenie pewnych funkcji,  
a najważniejsze „z tego wszystkiego” jest to, iż „ten pan” powołał się na kompetentną osobę  
z „urzędu miejskiego”. Na jego pytanie o imię i nazwisko rozmówcy oraz „tej” osoby  
dla skonfrontowania „tego”, uzyskał on odpowiedź odmawiającą udzielenia powyższych 
informacji. W związku z tym przerwał tę rozmowę. Zapewnił przy tym, że chciałby on 
uczulić „państwa”, iż „będziemy poddawani teraz różnym dziwnym telefonom”, w związku  
z czym zwrócił się z prośbą, aby nie dać się prowokować – on się stara tego nie robić.  
Radna Maria Krause zwróciła uwagę, że z Rogalinka radną jest tylko i wyłącznie ona. 
Dlatego z całą odpowiedzialnością twierdzi ona, że „takich”, względnie żadnych innych – nie 
wiadomo jej – informacji, czy jakby „to” nazwać, „nic w związku z tym, takich żadnych” ani 
do nikogo nie mówiła, ani nie udzielała, ani nic innego. Poinformowała też, że drogi  
w Rogalinku, te, które wykonywał w ubiegłym roku p. Dachtera, zostały wyrównane bodajże 
w środę. Natomiast faktem jest, że nie są wyrównane drogi, które były wcześniej „robione”, 
ale z informacji, jakie uzyskała ona z „urzędu gminy” i z informacji, ponieważ  
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„kontaktujemy się” na bieżąco na pewno z „panem sołtysem”, „sprawa” wygląda tak,  
iż najpierw miały być „robione” w Daszewicach, stamtąd „pojadą” do Rogalina i następnie  
do Rogalinka – takie otrzymała ona informacje. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zapewnił, że jemu nawet przez głowę „nie przeleciała” 
myśl, iż jest „to” związane z kimkolwiek, a przede wszystkim z radną Marią Krause. 
Radna Maria Krause stwierdziła, że ona w każdym bądź razie, jeżeli coś mówi, to jest  
w stanie mówić to z imienia i z nazwiska, a za słowa, które mówi – odpowiada. 
Radny Waldemar Wiązek powiadomił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa „rozmawialiśmy”, iż można byłoby te „nasze” sesje Rady Miejskiej 
w Mosinie urozmaicić – udał się on do Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego,  
aby porozmawiać z nim, czy istnieje możliwość zorganizowania sesji wyjazdowej  
w Jeziorach. Prawdopodobnie będzie tak, że „pan przewodniczący”, z którym wcześniej już 
na ten temat rozmawiał, będzie się kontaktował z Dyrektorem WPN-u i będą „tam” na jego 
prośbę wyznaczone dni, czy dzień, w którym odbędzie się ta sesja Rady Miejskiej w Mosinie. 
Zapewnił przy tym, że Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego nie weźmie  
za wynajęcie „tej” sali jakichkolwiek gratyfikacji. Poprosił on też, aby mogło się „tam” odbyć 
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, gdzie „moglibyśmy zaprosić z całego 
terenu” – jest 5 kół łowieckich oraz dyrektora z Nadleśnictwa Babki i Nadleśnictwa 
Konstantynowo. Wyraził przy tym nadzieję, że dzięki temu współpraca z WPN-em lepiej się 
ułoży. 
Radny Marian Kunaj poinformował, że w nawiązaniu do tego, co powiedział prowadzący 
obrady Jacek Szeszuła, o tych różnych telefonach, to on też niedawno 2-3 „takie otrzymał”. 
Przypomniał też, że radny Marek Klemens publicznie i głośno powiedział, iż jest przeciwny 
tłuczniowaniu i w tym momencie, jak on sobie przypomina, „taka” wrzawa nastąpiła.  
Radny Marek Klemens zwrócił się do radnego Mariana Kunaja, aby się o niego nie martwił. 
Uważa on bowiem i uważał zawsze, że tłuczniowanie dróg to są „wyrzucone pieniądze”.  
Radny Jan Marciniak zaapelował, aby spierać się na posiedzeniach komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie. Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy „drugiego” – w poniedziałek  
– jest spotkanie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła odpowiedział twierdząco. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że zwraca się on do przewodniczących komisji stałych Rady 
Miejskiej w Mosinie z zapytaniem, czy o tym pamiętają.  
 
do punktu 16. – Zapytania i wnioski radnych. 

Radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili w tym punkcie żadnych zapytań  
i wniosków. 
 
do punktu 17. – Zakończenie sesji. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych i zakończył X sesję Rady Miejskiej w Mosinie o godz. 21.25. 
 
  
  Protokołowała      Przewodniczyła                          Przewodniczył 
 
Joanna Nowaczyk          Małgorzata Twardowska                           Jacek Szeszuła 

   
 Radny nadzorujący 

  sporządzenie protokołu 
 

          Leszek Dymalski 
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