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

która odbyła się w dniu 29 listopada 2007 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. 

  
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Nadanie nazw ulicom:  

a) we wsi Dymaczewo Stare (uchwała), 
b) w Mosinie (uchwała).  

8. Nabycie nieruchomości gruntowych:  
a) o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina (uchwała), 
b) o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina (uchwała), 
c) o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin (uchwała). 

9. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała). 
10. Podatki i opłaty lokalne na rok 2008: 

a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
b) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
c) stawki opłaty targowej (uchwała), 
d) podatek rolny (uchwała). 

11. Stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na realizację 
zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008:  
a) prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
b) prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
c) utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała). 

12. Zmiana „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2007” (uchwała). 

13. Zmiana „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” (uchwała). 
14. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (uchwała). 

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

16. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy 
Mosina za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym (uchwała). 

17. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 (uchwała). 
18. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 października  

do 29 listopada 2007 r. 
19. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
20. Zapytania i wnioski radnych. 
21. Zakończenie sesji. 
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Przebieg sesji: 
 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.10 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
oraz mieszkańców Gminy Mosina.  
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

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

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

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zaproponował, aby nadzór nad sporządzeniem 
protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie sprawował radny Marek Klemens.  
Radny Marek Klemens wyraził zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marka Klemensa na nadzorującego 
sporządzenie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska 
w Mosinie 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radnego Marka 
Klemensa do nadzorowania sporządzenia protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, że radnym nadzorującym 
sporządzenie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie był radny Leszek Dymalski. 
Radny Leszek Dymalski oświadczył, że nie ma zastrzeżeń do protokołu z wyżej wymienionej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
przyjąć bez czytania i poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie, czyli 19 głosami „za”. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, że radnym nadzorującym sporządzenie 
protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie był radny Marian Jabłoński. 
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Radny Marian Jabłoński oświadczył, że nie ma zastrzeżeń do protokołu z wyżej wymienionej 
sesji Rady Miejskiej w Mosinie. Poinformował przy tym, że zawiera on szczegółową relację  
z przebiegu posiedzenia.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie 
przyjąć bez czytania i poddał pod głosowanie powyższy wniosek. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie przyjęła go jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej 
przedstawiony oraz niezbędne materiały jej dotyczące, radni Rady Miejskiej w Mosinie 
otrzymali wraz z zaproszeniami na nią. 
Radna Danuta Białas zwróciła się z wnioskiem o zdjęcie z porządku XXII sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie punktu 16. w brzmieniu: „Zasady i tryb przyznawania wyróżnień  
i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy Mosina za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała).” 
Powiadomiła przy tym, że temat ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu. Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła wniosek  
o przesunięcie dyskusji nad treścią projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania 
wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy Mosina za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kolejne 
swoje posiedzenie w dniu 3 grudnia br., na którym chce ona podjąć dalszą pracę  
nad kształtem „tego regulaminu”.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poinformował, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęły  
2 dalsze projekty uchwał, które radni otrzymali w swoich materiałach. 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak powiadomiła, że w związku z podjęciem działań 
zmierzających do opracowania jednolitej struktury ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności 
cywilnej Gminy Mosina, istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie określenia 
wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Jest to 
zobowiązanie zaciągnięte na okres 3 lat: 2008-2010 w wysokości „450 tysięcy”.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, że wpłynął również projekt uchwały 
związany ze skargą p. Marka Foltyna, złożoną w dniu 23 listopada br., na uchwałę  
nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów 
rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. Zwrócił  
przy tym uwagę, że Rada Miejska w Mosinie ma 30 dni na przekazanie jej wraz  
z odpowiednimi dokumentami „do sądu”.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek radnej Danuty Białas  
o zdjęcie z porządku XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie punktu 16. w brzmieniu: „Zasady  
i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników z Gminy Mosina  
za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  
lub krajowym (uchwała).” W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie,  
czyli 19 głosami „za”, przyjęła powyższy wniosek. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Gminy 
Mosina o wprowadzenie do porządku XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie uchwały 
dotyczącej określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie – 19 głosami „za”, 
przyjęła powyższy wniosek. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie swój wniosek o wprowadzenie  
do porządku XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie uchwały dotyczącej przekazania  
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do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/92/07 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych 
na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie 16 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła powyższy 
wniosek. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby punkt 11. porządku XXII sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie stanowiło „Określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania (uchwała)”. W związku z tym dotychczasowe punkty: 
11-21 tegoż porządku obrad będą miały numerację podwyższoną o jeden, przy czym 
dotychczasowy punkt 16. będzie punktem 17. dotyczącym skargi p. Marka Foltyna. Następnie 
poddał pod głosowanie porządek XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie w zaproponowanej 
przez niego kolejności. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie jednogłośnie,  
czyli 19 głosami „za”, przyjęła porządek XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie,  
który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Nadanie nazw ulicom:  

a) we wsi Dymaczewo Stare (uchwała), 
b) w Mosinie (uchwała).  

8. Nabycie nieruchomości gruntowych:  
a) o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina (uchwała), 
b) o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina (uchwała), 
c) o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin (uchwała). 

9. Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała). 
10. Podatki i opłaty lokalne na rok 2008: 

a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
b) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
c) stawki opłaty targowej (uchwała), 
d) podatek rolny (uchwała). 

11. Określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania (uchwała). 

12. Stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na realizację 
zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008:  
a) prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 
b) prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
c) utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała). 

13. Zmiana „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2007” (uchwała). 

14. Zmiana „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” (uchwała). 
15. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (uchwała). 

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

17. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  
na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów gruntów rolnych i leśnych na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina 
Mosina (uchwała). 

18. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 (uchwała). 
19. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 października  

do 29 listopada 2007 r. 
20. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
21. Zapytania i wnioski radnych. 
22. Zakończenie sesji. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że program XXII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie jest bardzo napięty. W związku z tym zaapelował do radnych Rady Miejskiej  
w Mosinie o krótkie i merytoryczne wystąpienia, nie powtarzanie się oraz o zachowanie 
dyscypliny. Stwierdził też, że „powinniśmy mieć do końca świadomość”, iż to, co w dniu 
dzisiejszym „zrobimy” i jak „to będziemy robić”, zależy tylko od „nas” – zależy  
od wzajemnego stosunku i szacunku.  
 
do punktu 7. – Nadanie nazw ulicom:  

a) we wsi Dymaczewo Stare (uchwała), 
 Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna przedstawiła 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dymaczewo 
Stare. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
powiadomił, że Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa na swoim ostatnim 
posiedzeniu omawiała ten problem i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy we wsi Dymaczewo Stare. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
we wsi Dymaczewo Stare. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXII/112/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) w Mosinie (uchwała).  
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna przedstawiła 

szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że generalnie idea bardzo mu się podoba, aby „w tym” 
obszarze za obiektem sportowym ulice w ramach osiedla nazwać nazwiskami „naszych” 
wybitnych sportowców lub trenerów. Zwrócił się też o wyjaśnienie, czy istnieje obowiązek 
zapytania rodzin tych niedawno, w niektórych przypadkach, zmarłych osób i uzyskania ich 
akceptacji – czy prawo to reguluje. 
Aplikant Magdalena Minta stwierdziła, że nie chciałaby się kategorycznie wypowiadać,  
gdyż rzeczywiście problem jest niecodzienny, a konsekwencje dość istotne. Dlatego,  
aby udzielić odpowiedzi w powyższej sprawie, musiałaby ona sprawdzić odpowiednie 
przepisy, a tych nie ma przy sobie. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna zwróciła uwagę, że każdy 
projekt uchwały „państwu” przedstawiony, jest zawsze przedmiotem analizy prawnika.  
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Radny Jan Marciniak stwierdził, że zadał pytanie i chciałby uzyskać pełną informację, pełną 
podstawę prawną, iż to, co „za chwilę” być może Rada Miejska w Mosinie uczyni, „będzie 
kwestionowane przez organ wojewody”. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła wyraził przekonanie, że „wywiązała się tutaj w tej chwili 
sytuacja patowa”.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski stwierdził, że analiza dokonana przez radcę 
prawnego treści projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie, jak również 
„samej zasady”, wskazuje, iż jest możliwe jej przyjęcie w takim kształcie, w jakim została 
ona Radzie Miejskiej w Mosinie przedstawiona.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poinformował, że dysponuje on wnioskiem Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, aby w § 1 ust. 5 projektu uchwały w sprawie 
nadania nazw ulicom w Mosinie istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część działki  
o numerze ewidencyjnym 2622/48, zamiast proponowanej nazwy ulicy „Kazimierza Deyny”, 
nadać nazwę „Huberta Wagnera”. 
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski 
powiadomił, że przyglądając się propozycjom nazw ulic przedstawionym w projekcie 
uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie, podczas dyskusji na posiedzeniu 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa „zwróciliśmy” uwagę, iż są wśród nich 
przedstawiciele piłki nożnej: zasłużony trener Kazimierz Górski i kapitan reprezentacji 
narodowej Kazimierz Deyna. „Uznaliśmy”, że również wielkie zasługi ma dla polskiego 
sportu p. Hubert Wagner, który stworzył legendę drużyny siatkarskiej – zdobywcy złotego 
medalu olimpijskiego. Na tej podstawie, aby uhonorować także tego znakomitego trenera, 
który reprezentuje dyscyplinę sportu, „gdzie w Mosinie zaczęto rozwijać siatkówkę itd.”  
i stąd chcąc urozmaicić oraz docenić inną dyscyplinę sportu niż piłkę nożną na tym terenie, 
„taka” propozycja „padła”. 
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się o wyjaśnienie, czy to są wszystkie ulice na „tym” 
terenie, które mają nadawane nazwy w dniu dzisiejszym. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zauważył, że jest to wniosek i dopiero przez głosowanie 
„możemy ten wniosek zrobić na tak, bądź na nie”. Następnie poddał pod głosowanie wniosek 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, aby w § 1 ust. 5 projektu uchwały  
w sprawie nadania nazw ulicom w Mosinie istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej część 
działki o numerze ewidencyjnym 2622/48, zamiast proponowanej nazwy ulicy „Kazimierza 
Deyny”, nadać nazwę „Huberta Wagnera”. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła 
powyższy wniosek 15 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach  
„wstrzymujących się”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, przewodniczący obrad 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom  
w Mosinie wraz z przyjętą wcześniej poprawką. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XXII/113/07 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 8. – Nabycie nieruchomości gruntowych:  

a) o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina (uchwała), 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna przedstawiła 

szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens poinformował, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
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pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 2130/6 obr. Mosina. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/114/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, 
czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 
2130/6 obr. Mosina, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina (uchwała), 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna przedstawiła 

szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens powiadomił, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 516/6 i 517/6 obr. Mosina. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/115/07 w powyższej sprawie jednogłośnie 
– 19 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 
516/6 i 517/6 obr. Mosina, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin (uchwała). 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Krystyna Górzna przedstawiła 

szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens poinformował, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie nabycia 
nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 50/17 obr. Rogalin. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/116/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, 
czyli 19 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 
50/17 obr. Rogalin, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 9. – Zmiany w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 (uchwała). 
 Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu 
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Reprezentacyjną przybył radny Paweł Przybył, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie brało udział już 20 radnych. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Mosina na rok 2007. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Mosina na rok 2007. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła 
Uchwałę nr XXII/117/07 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2007, stanowią 
załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 10. – Podatki i opłaty lokalne na rok 2008: 

a) stawki podatku od nieruchomości (uchwała), 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień  
na rok 2008.  
Burmistrz Zofia Springer wyraziła przekonanie, że nie wszyscy prawdopodobnie się 
zapoznali z „materiałami” dołączonymi „do prac każdej komisji”, gdyż pojawiły się głosy  
o nadmiernym fiskalizmie Burmistrza Mosiny. Następnie omówiła przy pomocy prezentacji 
multimedialnej wysokość stawek podatku od nieruchomości w wybranych kategoriach 
obowiązujące w Gminie Mosina oraz propozycje ich wzrostu w porównaniu do stawek tego 
podatku w gminach: Brodnica, Czempiń, Kórnik, Luboń, Puszczykowo i Stęszew. W związku 
z tym stwierdziła między innymi, że informowanie mieszkańców o nadmiernym fiskalizmie 
Burmistrza Mosiny, jest swoistą manipulacją i nieprawdą.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2007 r. zapoznała się  
z proponowanymi podatkami lokalnymi na rok 2008. Stwierdził przy tym, że rozumie on,  
iż w tej chwili „omawiamy” podatki od nieruchomości. Powiadomił też, że w czasie obrad 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie było kilka propozycji 
głosowanych, ale ostatecznie Komisja Budżetu i Finansów w sprawie podatku  
od nieruchomości proponuje, aby stawki na rok 2008 wynosiły: dla budynków mieszkalnych 
– 0,55 zł za 1 m², dla pomieszczeń zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
– 17,62 zł za 1 m², dla budowli – 2%, dla budynków „materiał siewny” – 8,86 zł za 1 m²,  
dla budynków pozostałych – 6,21 zł za 1 m², dla budynków „świadczenia zdrowotne”  
– 3,84 zł za 1 m², dla gruntów „działalność gospodarcza” – 0,68 zł za 1 m², dla gruntów 
pozostałych – 0,15 zł za 1 m², dla gruntów pod jeziorami – 3,74 zł za 1 ha. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że w tej chwili „mamy” dwie propozycje 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2008. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej propozycji stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2008, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zauważył, iż z projektu uchwały  
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2008, który 
„otrzymaliśmy”, to właściwie z wyjątkiem dwóch pozycji proponowanych przez Komisję 
Budżetu i Finansów, mianowicie: od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
mieszkalnych, gdzie jest rozbieżność w wysokości 0,02 zł i od powierzchni gruntów 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdyż przedmiotowy projekt uchwały 
proponuje stawkę w wysokości 0,16 zł za 1 m², a Komisja Budżetu i Finansów – 0,15 zł  
za 1 m². Pozostałe propozycje stawek są zbieżne. W związku z tym zaproponował, „abyśmy” 
teraz drogą „wyrażenia tylko na tak”, przegłosowali „te dwie pozycje”. 
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Radny Ryszard Rybicki zwrócił się z wnioskiem o zarządzenie przerwy. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zarządził przerwę w obradach. 
Po wznowieniu XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła 
stwierdził, że „dysponujemy” w propozycji Burmistrza Gminy Mosina oraz propozycji 
Komisji Budżetu i Finansów zgodnością w praktycznie wszystkich stawkach podatku  
od nieruchomości na rok 2008 z wyjątkiem dwóch. Mianowicie propozycja Burmistrza 
Gminy Mosina w przypadku stawki podatku od powierzchni użytkowej budynków lub ich 
części mieszkalnych wynosi 0,57 zł za 1 m², a propozycja Komisji Budżetu i Finansów  
– 0,55 zł za 1 m². Druga rozbieżność jest w przypadku stawki podatku od powierzchni 
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdyż propozycja Burmistrza 
Gminy Mosina wynosi 0,16 zł za 1 m², a Komisji Budżetu i Finansów – 0,15 zł za 1 m². 
Każdy z „państwa” będzie musiał za chwilę zadecydować za którą jest propozycją,  
aby nanieść na projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  
oraz zwolnień na rok 2008 i całą uchwałę przegłosować. Następnie poddał pod głosowanie 
propozycję Burmistrza Gminy Mosina, aby stawka podatku od nieruchomości na rok 2008  
od powierzchni użytkowej budynków lub ich części mieszkalnych wynosiła 0,57 zł za 1 m². 
W jego wyniku za powyższą propozycją nie opowiedział się żaden radny. Poddał też  
pod głosowanie propozycję Komisji Budżetu i Finansów, aby stawka podatku  
od nieruchomości na rok 2008 od powierzchni użytkowej budynków lub ich części 
mieszkalnych wynosiła 0,55 zł za 1 m². W jego wyniku za powyższą propozycją 
opowiedziało się 20 radnych. W związku z powyższym Rada Miejska w Mosinie ustaliła,  
że stawka podatku od nieruchomości na rok 2008 od powierzchni użytkowej budynków  
lub ich części mieszkalnych będzie wynosiła 0,55 zł za 1 m². 
Następnie prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie propozycję Burmistrza 
Gminy Mosina, aby stawka podatku od nieruchomości na rok 2008 od powierzchni gruntów 
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 0,16 zł za 1 m². W jego wyniku 
za powyższą propozycją nie opowiedział się żaden radny. Poddał też pod głosowanie 
propozycję Komisji Budżetu i Finansów, aby stawka podatku od nieruchomości na rok 2008 
od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, wynosiła 0,15 zł  
za 1 m². W jego wyniku za powyższą propozycją opowiedziało się 20 radnych.  
W związku z powyższym Rada Miejska w Mosinie ustaliła, że stawka podatku  
od nieruchomości na rok 2008 od powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych  
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, będzie wynosiła 0,15 zł za 1 m².  
Następnie przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na rok 2008 
wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XXII/118/07 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, przy 2 głosach 
„przeciw”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień 
na rok 2008, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że chciała podziękować całej Radzie Miejskiej  
w Mosinie za zrozumienie. Wyraziła przy tym przekonanie, że „doszliśmy” do swoistego 
konsensusu. Wiadomo jej, że propozycje były najróżniejsze, między innymi, żeby w ogóle nie 
odnosić się do stawek podatkowych, nie wnosić nowych wielkości. Obniżenie stawek „w tych 
dwóch pozycjach”, gdyż w większości jest to podwyżka w wysokości 10%, a na tej bazie 
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został zredagowany budżet, doprowadzi do zmniejszenia dochodów o około „300 tysięcy”. 
Sądzi ona jednak, że wspólnie, w rzeczowej dyskusji „potrafimy poszukać tych oszczędności” 
i „uda nam się ten budżet zbudować zgodnie z przyjętymi stawkami”. Bardzo dziękuje ona 
wszystkim radnym za poparcie „tej” propozycji. 
  

b) stawki podatku od środków transportowych (uchwała), 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
na rok 2008. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2008. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, pytań i uwag, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2008. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XXII/119/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
na rok 2008, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) stawki opłaty targowej (uchwała), 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów generalnie nie zajęła stanowiska w sprawie stawek opłaty targowej na rok 
2008 z uwagi na to, iż były głosowane 3 propozycje. Jedna z nich, aby nie podnosić tych 
stawek wcale nie uzyskała większości głosów, gdyż zgłaszająca ten wniosek była  
w mniejszości – był tylko jeden głos „za”, przy 8 głosach „przeciw”. Natomiast kolejna 
propozycja, aby podnieść wysokość stawek opłaty targowej na rok 2008 w stosunku  
do roku 2007 o 8% odrzucona została 5 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za”, także też nie 
uzyskała większości. Z kolei propozycja stawek opłaty targowej na rok 2008, która została 
zawarta w projekcie uchwały w powyższej sprawie, czyli zakładająca ich wzrost w stosunku 
do stawek na rok 2007 o 10%, również nie uzyskała większości, gdyż 5 radnych było 
„przeciw”, a 4 radnych – „za”. Tak więc Komisja Budżetu i Finansów nie zajęła  
w przedmiotowej sprawie jednoznacznego stanowiska. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek poinformował, 
że podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w dniu 19 listopada br. 
„rozmawialiśmy” na temat ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008. Powiadomił  
przy tym, że wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała te stawki.  
Radny Jan Marciniak zgłosił propozycję podniesienia wysokości stawek opłaty targowej  
na rok 2008 w stosunku do roku 2007 o 8%, każdą pozycję zaokrąglając do 1 zł. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że rozumie, iż jest to drugi „projekt” 
niejako. 
Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, że jest to poprawka do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że w tej chwili musiałby przegłosować 
przyjęcie tej poprawki i jeśli zostanie ona przyjęta, to wówczas „musimy zarządzić” krótką 
przerwę, aby przygotować odpowiedni „materiał” i przystąpić do dalszego procedowania.  
W związku z tym musi on „państwa” radnych zapytać, kto jest za przyjęciem jako drugiego 
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„projektu”, który zakłada przyjęcie stawek opłaty targowej na rok 2008 na poziomie 8%. 
Zwrócił się przy tym do radnego Jana Marciniaka o wyjaśnienie, czy 8% w stosunku... 
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby teraz „zrobić krótką przerwę”, w czasie której 
Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak dokona odpowiedniego przeliczenia i „będziemy 
mieli” już konkretne kwoty podane. Wówczas „moglibyśmy” już głosować nad konkretnymi 
kwotami. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że to jest lepsze rozwiązanie, czyli krótka 
przerwa techniczna. 
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski zwrócił uwagę, że kwoty są wyliczone – „one były 
już na komisji”. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że to znaczy, iż to była propozycja „komisji” – dobrze, że są 
wyliczone, gdyż „skrócimy sobie czas” – „ta” propozycja również „na komisji w tym 
składzie” nie uzyskała poparcia. Obecnie zgłasza on „tę” poprawkę – nie jako Komisja 
Budżetu i Finansów, tylko we własnym imieniu.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że jeżeli kwoty są wyliczone – to „bardzo 
proszę”. Pierwsza kwota jest od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Maria Borowiak poinformowała, że przy założeniu,  
iż „zaokrąglamy” – zgodnie z zasadą matematyczną – do „pełnych złotych”, „pozycja 
pierwsza” to jest 16 zł, „pozycja druga” – 13 zł, „pozycja trzecia” – bez zmian – 2 zł, „kolejna 
pozycja” z samochodu osobowego lub wozu konnego – 16 zł, „dalej” – 23 zł i 49 zł. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił uwagę, że bez zmian pozostaje „pozycja druga, 
trzecia oraz piąta”. W związku z tym należałoby przegłosować „pozycję pierwszą, następnie 
czwartą i szóstą”.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, że na posiedzeniu „komisji” doszło  
do pewnego nieporozumienia. Odbyła się dyskusja na temat, że ma być inna opłata, na temat 
tej opłaty targowiskowej. On wówczas – przez pomyłkę – informował część radnych, że tylko 
jest ta opłata targowa. Powiadomił przy tym, że „ustawa mówi” w ten sposób, iż opłaty 
lokalne – rozdział piąty, art. 15 ust. 1 – opłaty targowe pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowisku. To dotyczy tej opłaty, tego dotyczy ta uchwała, którą „państwo  
za chwilę macie podjąć”. Poinformował też, że ust. 3 tego samego artykułu tej ustawy „mówi 
wyraźnie”, iż opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych  
w odrębnych przepisach, za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone 
przez prowadzącego targowisko. W związku z tym ta opłata targowiskowa, która dotyczy 
„tych” opłat, gdyż „tam” jest sprzątane, jest wywóz nieczystości, istnieje możliwość poboru 
wody itd., zresztą w budżecie na rok 2008, jeśli „państwo uchwalicie”, to „planujemy” 
wykonanie toalet itd. i muszą być te opłaty pobierane. Gmina nie musi jakby na tym 
targowisku specjalnie zarabiać, ale nie wydaje mu się, że gmina powinna dopłacać.  
W związku z tym przeprasza on za to zamieszanie „na tej komisji”, ale żeby później nie było 
zarzutów, chciał on to wyjaśnienie „tutaj” złożyć. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek stwierdził,  
że to zmienia całkowicie postać rzeczy, gdyż Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
dlatego jednogłośnie zaopiniowała to, co „usłyszeliśmy”, te wszystkie stawki proponowane 
przez Burmistrza Gminy Mosina, ponieważ zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak 
jednoznacznie powiedział, iż będzie tylko i wyłącznie opłata targowa, a targowiskowej nie 
będzie. Dlatego, aby „tutaj” daleko idący „ukłon” zrobić w stronę Burmistrza Gminy Mosina, 
„zaopiniowaliśmy” pozytywnie. Natomiast obecnie po tym, co zastępca burmistrza Sławomir 
Ratajczak „nam” przedstawił, że mają być dwie opłaty, jest jemu niezmiernie trudno 
powiedzieć, co „mamy powiedzieć” i jak się do tego ustosunkować, gdyż obecnie to zmienia 
diametralnie postać rzeczy, ponieważ „gdybyśmy wiedzieli, prawdopodobnie byśmy może 
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inaczej rozmawiali”. Tymczasem teraz jest sprawa tego typu, że może ta dyskusja trochę się 
przedłuży, ale radny Ryszard Rybicki nadmieniał, iż jeżeli dojdą „te dwie opłaty”, to może 
dojść do tego, że „klienci” zaczną odczuwać to zbyt boleśnie i może nastąpić odejście wielu 
tych kupujących. Jeśli chodzi o to sprzątanie, to na wszystko powinny być – nie wiadomo mu 
– przetargi, albo wynajęcie firmy, która jak najtańszym kosztem „zrobi”. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, że przeprosił „państwa” – rzeczywiście 
nastąpiło pewne przekłamanie, ale nie lubi on sytuacji niejasnych, nie chciałby on, „żebyście 
państwo mieli pretensje”. Niemniej po analizie uważa on, że – uczciwie to „państwu” mówi  
– w Poznaniu, „wszędzie”, opłaty są pobierane. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 
„wyraźnie mówi”, że gmina może ten podatek pobierać – jest on znacznie poniżej 
maksymalnej kwoty, jaką „możemy pobierać”, a koszty związane z opłatą targowiskową są 
kosztami eksploatacyjnymi ponoszonymi przez gminę na targowisko: sprzątanie, wywóz 
nieczystości i to nie jest nic nowego. To, że było takie zamieszanie, to stało się,  
ale to nie jest nic nowego. „Zawsze” były dwie i to nie jest nieprawidłowe, zresztą jeśli 
„państwo byście się zainteresowali”, a on to uczynił, to „wszędzie” tak to funkcjonuje  
i w Mieście Poznaniu również na targowiskach – jest opłata, której wysokość ustala rada 
gminy i są opłaty eksploatacyjne, „tu” są nazwane opłatą targowiskową, różnie to może być 
rozwiązane, można oddzielić: osobno sprzątanie, osobno woda. Zapewnił też,  
że „postaramy się nad tym popracować i wyjaśnić państwu dokładnie”, zebrać „te” koszty, 
jakie są te koszty dotyczące tej części eksploatacyjnej, niemniej z zasady – nie ulega żadnej 
wątpliwości, że koszty eksploatacyjne ten handlujący musi ponieść.  
Radny Marian Kunaj zwrócił się z prośbą o zarządzenie przerwy. 
Radny Waldemar Wiązek podziękował za wyjaśnienia i szczere przeprosiny zastępcy 
burmistrza Sławomira Ratajczaka, gdyż rozumie on, że kto nie pracuje, ten się nie myli  
– to każdy z „nas” potrafi zrozumieć, ale prosiłby, gdyby zastępca burmistrza Sławomir 
Ratajczak mógł „nam” teraz chociaż przybliżyć, ile do tej opłaty targowej, doszłyby jakie 
koszty do każdej pozycji opłaty targowiskowej. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak powiadomił, że w chwili obecnej opłata 
targowiskowa, czyli ta eksploatacyjna, wynosi: 4 zł dla straganu krytego, 5 zł dla własnego 
straganu przewoźnego, 3 zł przy sprzedaży z wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka,  
5 zł przy sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego, 8 zł przy sprzedaży  
z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą, a 0 zł przy sprzedaży  
z samochodu ciężarowego. Dotychczas Zakład Usług Komunalnych w Mosinie pobierał takie 
opłaty. W związku z tym, że „ta” sytuacja w „ten” sposób wynikła, na pewno „od początku 
grudnia zrobimy dokładną analizę rzeczywistych kosztów” i „poinformujemy państwa”, jaką 
„proponujemy” opłatę targowiskową. Tym niemniej jest to opłata eksploatacyjna, która 
wynika z rzeczywiście poniesionych przez gminę kosztów, gdyż wiadomo, że ktoś „to” musi 
sprzątać, ktoś musi się „tym” zajmować, utrzymywać w czystości. Poinformował też,  
że od przyszłego roku jest znaczny wzrost opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania 
odpadów, także podejrzewa on, iż po analizie te opłaty też mogą wzrosnąć, jakkolwiek on nie 
powie w dniu dzisiejszym dokładnie, ale generalnie szacuje się, że wywóz śmieci powinien  
aż o 40% wzrosnąć – wartość wywozu śmieci, gdyż ta opłata marszałkowska kilkakrotnie 
wzrasta.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zarządził przerwę w obradach. 
Po wznowieniu XXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, przewodniczący obrad Jacek Szeszuła 
zwrócił się z prośbą do radnego Jana Marciniaka, aby umotywował swoją propozycję 
wysokości stawek opłaty targowej na rok 2008. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że nie chciałby, aby „to” wywoływało wiele dyskusji, ale on 
kieruje się pewnymi opiniami, które były wygłaszane na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przy 
okazji – radny Ryszard Rybicki o tym mówił. Sam jest on „częstym, zwykłym 
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śmiertelnikiem” kupującym na „tym” targowisku i zauważa zmniejszoną ilość osób,  
które na nim handlują w sposób chyba dość znaczący. Jedna z płyt – płyta „A”, sektor „A”  
– jest prawie całkowicie niewykorzystana. Świadczy to o tym, że zmalało zainteresowanie 
osób, które chcą na „tym” targowisku handlować. Nie wiadomo mu, czym jest to do końca 
spowodowane. Wyraził też nadzieję, że podniesienie „tych” opłat o 8%, a nie o 10%, 
spowoduje, iż choć nie są to wielkie różnice – to się zgadza, ale jest to jakiś gest. Może da to 
asumpt do większego zainteresowania ze strony tych, którzy chcą na „tym” targowisku 
handlować, a w konsekwencji może spowodować większy wpływ do „kasy gminy” niż przy 
podwyżce o 10%. 
Radny Marian Kunaj oświadczył, że „generalnie jako klub zgadzamy się” z propozycją 
radnego Jana Marciniaka, z tym, iż „w punkcie piątym proponujemy” – od sprzedaży  
z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą – „tych rolników tam jest 
trochę” – „tu byśmy my proponowali w tym miejscu” o 1 zł mniej, czyli 22 zł. Natomiast 
resztę „byśmy tak pozostawiali”, jak propozycja. 
Radna Maria Krause oświadczyła, że ma inną prośbę. Jeżeli „będziemy głosować” 
poszczególne stawki, to prosiłaby ona o przegłosowywanie stawek „w poszczególnych”: 
stragan kryty, własny i przewoźny itd. – nie blokowo propozycję „o 8%”, nie blokowo 
propozycję Burmistrza Gminy Mosina, tylko prosiłaby poszczególne pozycje głosować. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, że zapomniał dodać, iż „tę ostatnią pozycję chcemy 
zostawić” tak, jak „tutaj jest w zapisie” – 50 zł, tylko „w piątej zdjąć” o 1 zł. 
Radny Ryszard Rybicki oświadczył, że nie weźmie udziału w głosowaniu. 
Radny Jan Marciniak stwierdził, że popiera poprawkę radnego Mariana Kunaja „w pozycji 
przedostatniej”, natomiast podtrzymuje swoją propozycję „w pozycji ostatniej”. Tak więc, 
jeśli „pan przewodniczący” podda pod głosowanie, to prosi on, aby przy „przedostatniej 
pozycji” poddać pod głosowanie kwotę w wysokości 22 zł. Natomiast co do „ostatniej”,  
to będą dwa głosowania, gdyż „podtrzymujemy 49 w ostatniej”. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że rozumie on, iż „możemy zacząć głosować” 
rozbieżności. Następnie poddał pod głosowanie propozycję, aby wysokość dziennej stawki 
opłaty targowej na rok 2008 od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym wynosiła  
16,00 zł. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, 
czyli 19 głosami „za”.  
Radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie propozycję, aby wysokość 
dziennej stawki opłaty targowej na rok 2008 od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu 
konnego wynosiła 16,00 zł. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy 
wniosek jednogłośnie – 19 głosami „za”. 
Radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie propozycję, aby wysokość 
dziennej stawki opłaty targowej na rok 2008 od sprzedaży z samochodu dostawczego  
lub ciągnika rolniczego z przyczepą wynosiła 22,00 zł. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek, czyli 19 głosami „za”. 
Radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie propozycję, aby wysokość 
dziennej stawki opłaty targowej na rok 2008 od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
wynosiła 49,00 zł. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek  
11 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”. 
Radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Następnie prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008 wraz z przyjętymi wcześniej 
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poprawkami. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/120/07  
w powyższej sprawie 17 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”.  
Radny Ryszard Rybicki nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2008, stanowią 
załącznik niniejszego protokołu. 
 

d) podatek rolny (uchwała). 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące 

projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego  
na rok 2008. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek powiadomił,  
że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego  
na rok 2008. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008. 
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, że nie weźmie udziału w głosowaniu. 
W związku  z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/121/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 19 głosami 
„za”. 
Radna Małgorzata Twardowska nie wzięła udziału w tym głosowaniu. 
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w Mosinie z głosowania imiennego  
nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego  
na rok 2008, stanowią załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 11. – Określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania (uchwała). 
 Skarbnik Gminy Mosina Ewa Marciniak odczytała treść projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/122/07 w powyższej sprawie 18 głosami „za”, 
przy 2 głosach „przeciw”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 12. – Stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie  

na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2008:  
a) prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych (uchwała), 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Okpisz przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację 
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zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008 – prowadzenie 
transportu w zakresie dowozów szkolnych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że podczas 
wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów na ten temat „uzyskaliśmy” pełne 
wyjaśnienia i stąd może brak pytań w dniu dzisiejszym. Powiadomił przy tym, że Komisja 
Budżetu i Finansów jest „za” propozycją przedłożoną w projekcie uchwały w sprawie stawki 
dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki 
pozabudżetowej w roku 2008 – prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2008 – prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/123/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, 
czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

b) prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Okpisz przedstawił 

szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację 
zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008 – prowadzenie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2008 – prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2008 – prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. W jego wyniku Rada Miejska 
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/124/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami 
„za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 

c) utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych (uchwała). 
 Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Okpisz przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację 
zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2008 – utrzymanie 
gminnych zasobów mieszkaniowych. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak poinformował, że Komisja 
Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2008 – utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej  
w roku 2008 – utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych. W jego wyniku Rada 
Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/125/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, 
czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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do punktu 13. – Zmiana „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2007” (uchwała). 

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska 
przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”. 
Członek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Barbara Czaińska powiadomiła,  
że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2007”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”. W jego 
wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/126/07 w powyższej sprawie 
jednogłośnie – 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 14. – Zmiana „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” 

(uchwała). 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska 
przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”. 
Członek Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Barbara Czaińska poinformowała,  
że Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2007”. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych wniosków, uwag i pytań, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/127/07 w powyższej sprawie jednogłośnie,  
czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska wspólnie z Kierownikiem Referatu Działalności 
Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Barbarą Lulką, Komendantem Komisariatu Policji  
w Mosinie Jackiem Michalakiem oraz Danutą Nowak z Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mosinie stworzyli zespół, który brał udział w redakcji programu przeciwdziałania 
narkomanii na poziomie lokalnym. Program ten wziął udział w konkursie krajowym  
na najlepszy projekt i otrzymał wyróżnienie wraz z honorową statuetką. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła zwrócił się z prośbą o przyjęcie podziękowania od Rady 
Miejskiej w Mosinie, gdyż „każdy sukces człowieka tej gminy – cieszy” i złożył gratulacje. 
 
do punktu 15. – Zmiana uchwały Nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  

31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Mosina (uchwała). 

 Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.  
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Bialas poinformowała,  
że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Mosina. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/128/07  
w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
 
do punktu 16. – Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii 

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

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth przedstawił 
szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia wartości jednego punktu  
w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie.  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Bialas powiadomiła, że Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia 
wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/129/07 w powyższej sprawie 18 głosami 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 17. – Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

na uchwałę nr XX/92/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września  
2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych  
na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina (uchwała). 

Radca prawny Zygmunt Kmiecik poinformował, iż wpłynęła do Rady Miejskiej  
w Mosinie skarga w trybie określonym w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym,  
w związku z tym zachodzi konieczność po stronie „rady” udzielenia odpowiedzi na skargę  
i przekazania skargi w terminie 30 dni od wpłynięcia skargi do „rady”. W związku z tym, 
jeżeli Rada Miejska w Mosinie podejmie niniejszą uchwałę, udzieli on odpowiedzi i przekaże 
wraz z aktami sprawy do „WSA” w Poznaniu. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła powiadomił, iż skarga wpłynęła „23”, stąd też „musimy” 
teraz podjąć chyba, że „zwołamy” sesję nadzwyczajną. 
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, przewodniczący 
obrad Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę nr XX/92/07 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych i leśnych 
na obszarze części wsi Daszewice i Babki, Gmina Mosina. W jego wyniku Rada Miejska  



 18

w Mosinie podjęła Uchwałę nr XXII/130/07 w powyższej sprawie jednogłośnie – 20 głosami 
„za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 18. – Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 (uchwała). 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński przedstawił szczegóły 
dotyczące propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, prowadzący obrady 
Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na rok 2008. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie podjęła  
Uchwałę nr XXII/131/07 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”.  
Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
 
do punktu 19. – Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 października 

do 29 listopada 2007 r. 
  Burmistrz Zofia Springer poinformowała o dwóch przetargach, które zostały 
ogłoszone w listopadzie, w terminie międzysesyjnym, na zaprojektowanie i wykonanie 
ogrodzenia boiska OSiR-u, dwa przetargi nierozstrzygnięte i również wykonanie trybun przy 
stadionie OSiR-u – także dwa przetargi. Na temat ogrodzenia sprawa powinna  
rozstrzygnąć się po otwarciu ostatnich ofert w dniu 19 grudnia br., a wykonanie trybun  
po dokładnym przeanalizowaniu części wydatków na to przewidzianych. Powiadomiła też,  
że została przeprowadzona i podsumowana pierwsza wizytacja kompleksowa „naszej” 
placówki – Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej, według nowego prawa 
obowiązującego w oświacie i przez nowego wizytatora. Podsumowanie tejże wizytacji miało 
miejsce chyba w poniedziałek. Zakończona została też kontrola Najwyższej Izby Kontroli  
na terenie TBS-ów dotycząca stosowania materiałów budowlanych, w relacji oceny zgodności 
stosowanych materiałów z rzeczywistością, czy są stosowane materiały, które są ujęte  
w projekcie – była badana ta relacja i „czekamy” na ewentualne oceny pokontrolne. 
„Uczestniczyliśmy” wspólnie z niektórymi radnymi „tutaj” obecnymi w 60-leciu „biblioteki 
publicznej” w Mosinie. Stwierdziła przy tym, iż był to bardzo ładny jubileusz, „jesteśmy” 
zadowoleni z pracy „biblioteki” – stale wzbogaca ona swój księgozbiór, stale wzrasta liczba 
czytelników, a o to przecież chodzi, żeby w dobie komputeryzacji i zupełnie innej kultury 
informatycznej, aby książka stale cieszyła się zainteresowaniem i to bardzo cieszy. 
Poinformowała także, że odbyło się szereg zdarzeń sportowych na terenie „naszych” 
obiektów, kulturalnych na terenie MOK-u, przy czym na terenie „izby” mniej, gdyż „wiecie 
państwo”, iż trochę działalność jest zaburzona przez remont dachu. Przez „naszą” gminę 
„przeszły” też obchody Dnia Seniora dosyć tak uroczyście, przy czym tych uroczystości było 
sporo. Wyraziła przy tym przekonanie, iż „te” spotkania integrują „naszą” społeczność, 
„cieszymy się” z nich i chciałaby ona podziękować wszystkim za udział w „tychże” 
zdarzeniach, szczególnie za udział radnych w podsumowaniu konkursu „Zielona Gmina”. 
Podziękowała także wielu radnym, którzy wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości 
9, 10, czy 11 listopada. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak powiadomił, iż brał on udział w zgromadzeniu 
wspólników „AQUANET-u”, przy czym „jak państwo wiecie, jesteśmy udziałowcem tej 
firmy”. Zgromadzenie dotyczyło zmiany uchwały budżetowej, konkretnie zmiany w planach 
inwestycyjnych na 2008 rok. Poinformował przy tym, iż ponieważ zostało „wyciętych” kilka 
zadań i w „naszej” gminie i w gminach „ościennych” na rzecz Miasta Poznania, wszyscy 
udziałowcy mniejszościowi zadeklarowali głosowanie przeciwko „tej” uchwale. 
Spowodowało to, że to zgromadzenie wspólników zostało przerwane, odbędą się rozmowy 
negocjacyjne z prezydentem Kruszyńskim, już jest przy tym termin – w środę. Dzisiaj Miasto 
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Poznań jest udziałowcem większościowym i może spokojnie „nas” przegłosować, niemniej 
była to pewna manifestacja niezadowolenia z polityki, jaką promuje Miasto Poznań i „jakiś 
tam” oddźwięk jest, ponieważ zgromadzenie zostało przerwane, w środę miało być spotkanie 
i „mamy” na „ten” temat rozmawiać i 14 grudnia, jeśli on dobrze pamięta, ma być 
kontynuacja, czyli ma być to głosowanie. Powiadomił też, że spotkał się on również  
z księdzem Nowakiem, który odpowiada za majątek kościoła – jest ekonomem Archidiecezji 
Poznańskiej, sprawa dotyczył kupna, czy przejęcia Przedszkola nr 1. „Wiecie państwo”,  
że w zadaniu budżetowym „mamy tam generalnie” remont. Są to przy tym bardzo duże 
pieniądze i „mamy” wstępne przyrzeczenie, że „możemy ten temat załatwić” w ten sposób,  
że „kuria” jest zainteresowana działką w Pecnej pod budowę kościoła. „Oni” są 
zainteresowani około 1-hektarową działką i wstępnie „żeśmy się umówili”, że „przygotujemy 
taką ofertę”. Trzeba wydzielić, zrobić operat szacunkowy, wycenić, również wycenić to 
przedszkole i wtedy „przystąpimy” do rozmów za zgodą „rady” i „chcielibyśmy”, żeby doszło 
do wymiany przy ewentualnej różnicy cen, przy „jakiejś ewentualnej” dopłacie i „ten” temat 
byłby załatwiony. Wówczas bowiem w to przedszkole bez żadnych problemów 
„moglibyśmy” inwestować.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski poinformował o szczegółach dotyczących 
rozgrywek Ligi Halowej Piłki Nożnej, Ligi Futsalu, Ligi Siatkówki. Powiadomił też,  
iż na terenie „naszej gminy” zaczyna funkcjonować fotoradar. Wyraził przy tym przekonanie, 
że jest to urządzenie „bardzo bezduszne” i jak komuś zrobi zdjęcie, to będzie „to bardzo 
ładnie” na „tym” arkuszu A-4 widać. Także nie ma „tutaj” wątpliwości, żeby powiedzieć,  
że to „ja nie jechałem, tylko moja teściowa, czy ktokolwiek inny”, gdyż będzie to bardzo 
szeroko obfotografowane. Pierwsze działania próbne zostały „tutaj” właściwie zrealizowane. 
Wczoraj właśnie zostały dokonane uzgodnienia z dowódcą sekcji ruchu drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu i ci policjanci już w konkretnych dniach będą przyjeżdżali  
na teren gminy Mosina. Głównie „chcielibyśmy” pierwszej kolejności zabezpieczyć „ten” 
bardzo niebezpieczny wjazd od strony szczególnie Mosiny i to będzie priorytet na dzień 
dzisiejszy. Później „będziemy starali się” ten radar ustawiać również w innych miejscach. 
Oprócz tego będą zamontowane „takie” urządzenia stacjonarne. One były planowane jako 
atrapy, ale to nie będą atrapy – w ramach współpracy z sąsiednimi gminami będą również 
montowane fotoradary, w związku z czym może być niespodzianka. Poinformował także,  
iż odbyło się bardzo interesujące spotkanie w Szkole Podstawowej w Krosinku, gdzie zostało 
utworzone przez grono ludzi bardzo życzliwych tej szkole, współpracujących z tą szkołą  
i to związanych z Radą Rodziców, jak i również z samorządem, stowarzyszenie „przyjaciele  
z wiejskiej”, w którego pracach, w kierownictwie tego stowarzyszenia on uczestniczy, a także 
radny Waldemar Wiązek oraz radny Stanisław Mikołajczak.  
Radca prawny Zygmunt Kmiecik powiadomił, iż w dniu 21 listopada br. brał on udział  
w rozprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sprawa wyglądała tak: „15 lutego  
– wygaśnięcie mandatu, 13 marca – wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 23 marca rada 
podjęła uchwałę o uchyleniu własnej uchwały o wygaśnięciu mandatu, na to Wojewoda 
Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, rada podjęła uchwałę w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, w wyniku rozpatrzenia skargi Rady Miejskiej w Mosinie 
na rozstrzygnięcie nadzorcze – 12 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 
wydał wyrok, którym uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze”. Wojewoda Wielkopolski nie  
zgodził się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – wniósł skargę kasacyjną  
i 21 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę kasacyjną 
Wojewody Wielkopolskiego, oddalił tę skargę kasacyjną i w konkluzji uzasadnienia ustnego 
wyroku stwierdził, że istotnie, to co Rada Miejska w Mosinie podnosiła, iż brak było 
jakiegokolwiek uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego, wojewoda nie wskazał żadnych 
przepisów, które uchwała Rady Miejskiej w Mosinie miałaby naruszyć. Naczelny Sąd 
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Administracyjny z urzędu sporządza uzasadnienie tego wyroku i z urzędu doręczy 
uzasadnienie tego wyroku na piśmie, po doręczeniu przekaże wyrok wraz z uzasadnieniem 
Radzie Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 20. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.   
 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przypomniał, iż w dniu 27 listopada br. upłynął 
pierwszy rok „naszej kadencji”, kiedy „złożyliśmy” ślubowanie i od tego czasu „odbyliśmy” 
22 sesje łącznie z dzisiejszą i „podjęliśmy” 131 uchwał. Przypomniał także, że akurat w dniu 
dzisiejszym mija 157 rocznica wybuchu powstania listopadowego, które było bardzo ważnym 
powstaniem, gdyż podczas niego sejm, który się ukonstytuował, zdetronizował cara 
rosyjskiego będącego królem Polski. Następnie poinformował o posiedzeniu Komisji 
Mieszkaniowej, która powinna zadecydować o pewnej substancji mieszkaniowej. Powiadomił 
też, że we wtorek odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
w środę – Komisji Rewizyjnej, a czwartek i piątek jest zarezerwowany dla Komisji 
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Budżetu i Finansów. 
Zwrócił się także z prośbą, aby kiedy „komisja” obraduje, przewodniczący wyznaczył kogoś 
z członków komisji, który będzie liczył głosy. Zauważył również, iż „otrzymali państwo” 
oświadczenia lustracyjne. Są one na nowych formularzach i trzeba je wypełnić. Zwrócił się 
przy tym z prośbą, aby nie sugerować się „tym olbrzymim terminem”. Poinformował też,  
iż kolejna sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się pod koniec grudnia, w czwartek 
„bodajże 28”, chyba że się stanie coś nagłego, to „państwo otrzymają” z pewnym 
wyprzedzeniem odpowiednie materiały, nic innego na razie nie jest przewidywane.    
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, iż trwa konkurs na wybór, na osobę „skarbnika”. 
„Wiecie państwo”, że „pani Ewa” odchodzi z końcem grudnia na emeryturę i „jesteśmy 
zobowiązani” wypełnić to miejsce kimś bardzo fachowym. Ogłosiła ona konkurs i „mamy”  
8 kandydatur. We wtorek i w środę trwały przesłuchania kandydatów, odbędzie się druga 
tura, która będzie polegała na „takim” teście pisemnym. „Wyłoniliśmy” trzy osoby, które 
według „nas” mogłyby tę funkcję pełnić i żeby sobie pomóc, zostanie przeprowadzony 
odpowiedni test ze znajomości prawa samorządowego i budżetowego. Poinformowała przy 
tym, że członkiem komisji jest pani Barbara Sajnaj jako ekspert – rekruter, będąca 
Skarbnikiem Miasta Poznania. 
 
do punktu 20. – Zapytania i wnioski radnych.    
 Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Kazimierz Wróbel zwrócił się  prośbą, żeby 
„statuty” trafiły do wszystkich sołtysów, gdyż nie wszyscy je posiadają, a także, „żebyście 
państwo przeczytali te statuty”. Stwierdził przy tym, że „jesteście” wybrani spośród 
społeczeństwa i „nie możecie państwo radni tylko ze swojego okręgu wyborczego”. „Jesteście 
państwo radnymi wszystkich ludzi”, dlatego prosiłby on o współpracę i jeżeli na zaproszenie 
„kogoś gdzieś tam ktoś zaprasza, żeby ten ktoś przybył”. Zwrócił się także z prośbą w imieniu 
sołtysów, „żebyśmy mogli” uczestniczyć w „komisjach”, „tam”, gdzie dotyczą „naszych” 
sołectw. Trudno bowiem, „żebyśmy pytali”, „możemy uczestniczyć we wszystkich 
komisjach”, ale „państwo wiecie”, że to byłoby niemożliwe, gdyż cały czas „siedzielibyśmy” 
razem z „państwem” – „z jednymi lub z drugimi”. Dlatego „tam”, gdzie „dotyczy to naszych 
sołectw” – wystarczy telefon. Dla „państwa” będzie to również sprawa bardzo dobra dlatego, 
że w protokole można określić stanowisko sołtysa lub jego brak. Wtedy łatwo na przykład 
wyborcy, przy następnych wyborach sołtysa również mogą się zorientować, kto się właściwie 
interesuje, a kto się czymś nie interesuje. Wyraził również przekonanie, że dobrze byłoby,  
aby przy sporządzaniu wszystkich uchwał, zanim uchwała trafi do „tego”, żeby sołtys był 
zorientowany. Przecież to wystarczy telefon – „nawet kierownicy poszczególnych referatów, 
jak tworzą uchwały, jakie jest stanowisko sołtysa, bo przecież jesteśmy najbliżej tych ludzi”. 
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„Państwu” będzie łatwiej rozmawiać w „komisjach”, gdyż już „jakąś tam” wiedzę „będziecie 
państwo posiadać” i dlatego prosi on o pełną współpracę „z nami”. „My chcemy z państwem” 
również tworzyć to „nasze” społeczeństwo.  
Radna Barbara Czaińska zwróciła się o wyjaśnienie, skąd informacja, że „kuria” jest 
zainteresowana działką w Pecnej, ponieważ odbywały się zebrania w wyżej wymienionej wsi 
i ludzie nie są zainteresowani budową kościoła. „My mamy” kościół w Iłówcu, jest tam 
cmentarz, „jeździmy” tam do kościoła i raptem „słyszymy”, że w Pecnej ma być kościół.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, że spotkanie odbyło się z jego 
inicjatywy, ponieważ „państwo wiecie, to przedszkole, ten budżet” i miał on obawy  
co do wydawania pieniędzy w nie swój majątek. W związku z tym poprosił on o spotkanie 
księdza ekonoma Nowaka i złożył mu propozycję, że gmina chciałaby albo kupić „to” 
przedszkole za zgodą „rady” – to były wstępne rozmowy, ewentualnie istnieje możliwość, 
gdyż „mamy” w różnych miejscach działki, „moglibyśmy dać” działkę zamienną. „Myśmy 
rozmawiali” i to była propozycja „tego” księdza, gdyż była mowa o Daszewicach i o Pecnej. 
On przy tym nie ma rozeznania i niczego nie sugerował. Ksiądz ekonom poinformował,  
że Kościół robił badania i okazuje się, iż ludzie są wygodni i często bliskość kościoła 
powoduje, iż „wiernych” jest dużo więcej, ten, co chodzi raz miesiąc, jak ma bliżej kościół,  
to chodzi raz na tydzień. Ksiądz ekonom powiedział też, że jest to największa wieś, wieś 
rozwojowa. W związku z tym poprosił on Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego  
i Budownictwa Sławomira Ambrożewicza, żeby się wypowiedział odnośnie planów itd., jakie 
są tereny odpowiednie. „Myśmy dosyć szeroko rozmawiali” o różnych rejonach gminy,  
przy czym to jest propozycja księdza Nowaka. Jemu jest trudno nawet to oceniać, gdyż nie 
ma on w chwili obecnej takiego rozeznania. „Wtedy” jemu też się wydawało, że skoro  
w Iłówcu, gdyż wiadomo mu, iż jest kościół w Iłówcu, a Iłówiec nie jest dużą wsią, to też  
mu się wydawało, ale to jest rola księdza, on tak to ocenia, ale to jest propozycja. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że ten temat został podjęty około dwóch lat temu 
przez biskupa Fortuniaka, po wizytacji kościoła parafialnego w Iłówcu. Kościół jest przy tym 
zainteresowany rozwiązaniami przyszłościowymi. „Mamy tam” tereny budowlane, „wiecie 
państwo”, że po drugiej stronie torów Nowinki, to są tereny budowlane, Borkowice się 
rozbudowują, więc to jej zdaniem nie jest takie bezzasadne, ale niewątpliwie przyszłościowe.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, iż „ksiądz” nie powiedział, iż „ten” 
kościół będzie teraz budowany, ale Kościół woli dzisiaj rezerwować „te” tereny niż otrzymać 
pieniądze za „to” przedszkole. Tereny wiadomo, że „idą w górę” itd. i to też jest „dla nich” 
przyszłościowe.            
Sołtys Sołectwa Pecna, Konstantynowo Kazimierz Wróbel przypomniał, iż burmistrz Zofia 
Springer już powiedziała, że w poprzedniej wizytacji był „ten” temat poruszany, na ostatniej 
wizytacji biskupa również. Stwierdził przy tym, że „tu” chodzi w tej chwili o sytuację taką,  
iż nie na dzień dzisiejszy, nie na sprawę 5 lat, ale zabezpieczenie miejsca na przyszłość,  
gdyż to jest sprawa przyszłościowa.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak wyraził przekonanie, że jeżeli „ten” teren zostanie 
spożytkowany, to będą później problemy. 
Radny Waldemar Wiązek zwrócił się o wyjaśnienie, czy jest taka możliwość, żeby zamiast 
opłaty targowiskowej, mogłaby być inna nazwa na tablicy, np. za sprzątanie, za porządek, 
albo eksploatacyjna. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, że nie widzi on problemu. Wyraził przy 
tym pogląd, iż jest to nieszczęśliwa nazwa, gdyż myli się opłata targowiskowa i targowa. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła wyraził przekonanie, iż radny Waldemar Wiązek napisze 
w tej sprawie wniosek. 
Radny Kordian Kleiber odczytał swoje zapytania dotyczące funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, skierowane do zastępcy burmistrza Sławomira Ratajczaka. 



 22

Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak powiadomił, iż wczoraj lub przedwczoraj 
podpisywał on odpowiedź do radnego Kordiana Kleibra.  
Radny Kordian Kleiber oświadczył, że ona jeszcze do niego nie doszła. Stwierdził przy tym,  
że zgodzi się, iż odpowiedź może być, tylko nie można dopuścić, żeby 7 miesięcy,  
czy 6 miesięcy nie było koszy. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak zapewnił, iż on o tym nic nie wiedział, a z tego  
co mu wiadomo, to kosze są kradzione. Gmina zgłaszała to na policji, wiadomo mu przy tym, 
że było zlecenie składane również do ZUK-u, żeby te kosze były uzupełniane.  
Radny Kordian Kleiber stwierdził, że to trwa od miesięcy. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, iż „myśmy” zgłaszali kradzież 
„tych” koszy na policji. Było zlecenie do Zakładu Usług Komunalnych o uzupełnienie ich  
– wiadomo mu, że jakieś tam problemy, niby środków nie było. Co do bałaganu, to ZUK 
sprząta i rzeczywiście być może w wielu wypadkach, przy czym on też to obserwuje,  
to sprzątanie nie było tak, jak należy. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w dużej mierze jest 
to też wina mieszkańców. W tych koszach często bowiem się widzi, gdyż sam on widział  
– worki i to nie jest odpad taki, że nawet papierosa nie można rzucić. To są takie „domowe” 
śmieci, czy odpady. 
Radny Kordian Kleiber stwierdził, iż jak często nie sprząta, to się nawarstwia. Wyraził też 
przekonanie, iż żeby nie było śmieci, trzeba byłoby „ten park” zamknąć, gdyż one zawsze 
będą. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak oświadczył, iż on nie twierdzi, że radny Kordian 
Kleiber nie ma racji, on się zgadza – też nie jest z tego zadowolony. Na pewno trzeba wiele 
rzeczy organizacyjnie poprawić. Dla niego było dużym zaskoczeniem, gdyż już wcześniej był 
on na spotkaniach w różnych sołectwach, gdzie ludzie pytali o utrzymywanie dróg, czy inne 
zlecenia i jak mówił on, bo sprawdzał to wcześniej np. z p. Najderkiem, że zlecenie „poszło” 
do ZUK-u, to ludzie się śmiali. Rzeczywiście bowiem Zakład Usług Komunalnych w Mosinie 
na niektóre zlecenia przez pół roku nie reaguje. Też miał on spotkanie z dyrektorem i też mu 
powiedział, iż jeżeli z jakichś względów nie jest w stanie „tego” dokonać, to musi powiedzieć 
– „ja tymi środkami tego nie zrobię”. On na pewno sobie jakoś inaczej poradzi, gdyż uważa 
on, iż to jest niedopuszczalne, żeby takie sytuacje się działy, że się składa zlecenie i nic. 
Pracownikom „swoim” też on powiedział, aby „to” monitorowali. Jeżeli bowiem „zakład 
gospodarki komunalnej”, przy czym nie chodzi „tu” o „jakieś podejście aptekarskie, tam 
jakieś poślizgi”, które się zdarzają, ale zgadza się on zupełnie, że nie może być tak, iż jeżeli 
była decyzja, że należy „to” tylko wyrównać, to w „rozsądnym czasie” musi być zrobione  
i ten rozsądny czas to na pewno nie pół roku – szerszej odpowiedzi na piśmie „jeszcze 
udzielimy panu”, niemniej chciałby on powiedzieć, iż takie rozmowy jeszcze trwają  
i postara się on, żeby „to” się zmieniło. Zapewnił też, że wierzy, iż „zakład gospodarki”  
z jakichś względów „nie może”, gdyż nie ma odpowiedniego sprzętu, ale to trzeba sobie 
powiedzieć – „ja w tym terminie nie jestem w stanie zrobić”. Wówczas bowiem są inne 
możliwości, gmina może ogłosić przetarg, może zlecić, w różny sposób, zresztą również ZUK 
może różne roboty zlecić. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Okpisz stwierdził, iż nie zamierza  
dyskutować, nie chce się usprawiedliwiać – wiadomo mu, że to, co „pan” mówi, jest prawdą. 
Zwrócił przy tym uwagę, że nie zawsze wszystko „jesteśmy” w stanie wykonać, gdyż sprzęt, 
jakim „dysponujemy”, nie zawsze pozwala na należyte wykonanie, z czego jest mu bardzo 
przykro. Zaprosił przy tym do bezpośredniego kontaktu ze sobą.  
Radny Ryszard Rybicki zwrócił uwagę, że została zakończona kanalizacja wsi Krosno,  
ale jednak nie do końca, gdyż trzy „bloki” przy ul. Piaskowej nie zostały skanalizowane.  
Ich mieszkańcy codziennie dzwonią do niego, aby dowiedzieć się, co „z tym fantem dalej 



 23

robić”, czy mają jakąś nadzieję, czy nie. Rzekomo „na ostatnim zebraniu” była mowa o tym, 
że „tym się zajmiemy” i chciałby się on zorientować, co w tym kierunku zostało zrobione.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak oświadczył, że nie odpowie radnemu Ryszardowi 
Rybickiemu w dniu dzisiejszym. Złożył przy tym obietnicę, że wyżej wymieniony radny  
na pewno tę odpowiedź otrzyma.  
Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie, 
aby poinformował on do jakiego dnia przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie i same komisje mają przyjąć plan pracy na rok kolejny, przy czym ta informacją 
ma zostać przedłożona Radzie Miejskiej zgodnie ze „statutem”. Zapytał przy tym, czy to jest 
do końca grudnia, czy to wynika z prawa, gdyż w „statucie” nie ma zapisu, „do którego dnia 
konkretnie”. Może więc „byśmy się umówili”, jak nie ma „takiego zapisu”, żeby to było 
jednorodne:  do końca roku, do 15 stycznia. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, iż nie ma on wiedzy na ten temat.  
Radna Danuta Białas powiadomiła, iż „§ 68 mówi”, że komisje stałe działają zgodnie 
 z rocznym planem pracy przedłożonym radzie. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że jeżeli „zrobimy ten program w styczniu, 
każda komisja zrobi to” w styczniu, to „uchwalimy to” na styczniowej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie.  
Radna Maria Krause zwróciła uwagę, że w zastraszającym tempie pogarsza się stan dróg, 
szczególnie tych, które były tłuczniowane. Interweniowała ona już w tej sprawie wielokrotnie 
i u zastępcy burmistrza Sławomira Ratajczaka i również w „dziale”. Natomiast wiadomo jej, 
że sprawa trwa tak długo ze względu na „pewne” niedociągnięcia Zakładu Usług 
Komunalnych. W związku z tym apelowałaby ona o to, żeby „naprawdę to” uzupełniać, 
ponieważ ten stan dróg obecnie jest fatalny i należałoby to bardzo szybko uzupełnić. Wyraziła 
przy tym przekonanie, że dobrze byłoby, aby „pan dyrektor” ZUK-u zadbał,  
żeby na przyszłość nie dochodziło do takich sytuacji, jakie są w tej chwili, ponieważ z tego, 
co jej wiadomo, to prawdopodobnie jest zlecenie stałe na uzupełnianie „tych spraw”.  
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Okpisz zapewnił, iż problem jest 
mu znany, przy czym „dzisiaj państwo przegłosowaliście” pieniądze na uzupełnienie zapasu 
tłucznia. 
Radny Marian Jabłoński zwrócił uwagę, iż „my o drogach” już co najmniej rok 
„dyskutujemy”. Odnosi on wrażenie, iż jest to problem na miarę problemu typu „sznurek  
od snopowiązałek”. Wyraził przy tym przekonanie, że trzeba byłoby powołać fachowca  
– kogoś, kto się na „tym” zna, ponieważ on odnosi wrażenie, że „my wszyscy rozmawiamy”, 
„tu” wiele różnych pomysłów pada odnośnie tych dróg, a jak one były złe, tak są dalej złe. 
Dlatego jego zdaniem brak jest „tutaj” fachowości – osoby, która powie, jak „możemy” 
zdecydowanie stan tych dróg poprawić: „równamy”, „wysypujemy” tłuczniem, a ciągle jest to 
samo. Wydaje mu się, że trzeba byłoby rzeczywiście sięgnąć po fachowca, znawcę, który 
powie, że te dziury dalej będą, albo powie, co zrobić, żeby zdecydowanie powstawanie tych 
dziur zahamować.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, iż problem dróg jest problemem 
wszechobecnym we wszystkich gminach. W „naszej” gminie jest ponad 230 km dróg 
gruntowych. To się wiąże również z tym, że były uchwalane plany i tego jest coraz więcej. 
„Nie uchwaliliście państwo” opłaty adiacenckiej infrastrukturalnej, która byłaby „jakimś tam” 
instrumentem finansowania, gdyż „uchwaliliście”, iż ze względów społecznych to nie może 
być, a później gmina nie ma „takich” środków. Zgadza się on, że rzeczywiście można mieć 
zastrzeżenia do wykonawcy równania tych dróg i na pewno „będziemy starali się”, być może 
będzie trzeba zlecić innej firmie, „niech jakaś konkurencja będzie na rynku,  
żeby rzeczywiście firmy się starały”. Z „tym” on się zgadza, nie mówi on, że jest wszystko 
dobrze. Jest to wszystko kwestia środków. Rozwój firm jest bardzo duży, ale jest on 
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chaotyczny. To są właśnie te próby, naciski, którym często „ulegamy”, że rozwój jest bardzo 
rozproszony, że się tworzy wszerz i w poprzek nowe mini-osiedla z dojazdami i to tak 
wygląda. Tymczasem powinno być tak, że jeżeli w rejonie jednostki osadniczej są tereny 
wolne, to dopóty, dopóki te tereny nie będą się kurczyły i zabudowywały, to nie ma 
zabudowy gdzie indziej. W całym świecie tak to wygląda, a tak – ta zabudowa jest tak 
rozproszona, że „nas” przez dziesiątki lat nie będzie stać. Między innymi, chociażby inne 
instrumenty, to trzeba zrozumieć, to nie jest nadmiernie fiskalne, to tak jest na całym świecie. 
„Nas” nie będzie stać, a prawda jest taka, że drogę gruntową i „tu” jest jeszcze i tak sytuacja 
stosunkowo „czysta”, gdyż większość gruntu jest przepuszczalna, nie ma takiego problemu,  
a np. przy ul. Konopnickiej, gdzie jest glina, to jest „horror”, ponieważ przy deszczach, to 
można na okrągło tłuczniować, wydawać bardzo duże pieniądze, a praktycznie nic się nie 
zrobi, do czasu, aż się nie zrobi utwardzonej drogi, a tę drogę można zrobić dopiero wtedy, 
jak będzie pełne uzbrojenie i „kółko się zamyka”. Wyraził przy tym przekonanie, że o tym 
trzeba myśleć przy planowaniu, przy wydawaniu decyzji „na które nas się przymusza itd.,  
bo to z tego wynika”.  
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła się z pytaniem do zastępcy burmistrza Sławomira 
Ratajczaka, czy zdaje on sobie sprawę, że krytykuje on poprzednią, 4-letnią kadencję, gdyż to 
tłuczniowanie w większości było za obligacje. Ona „tu” wzdycha, gdyż „jej klub”, wtedy 
opozycyjny, bardzo mocno oponował i „zastanawialiśmy się głęboko”, czy właśnie „iść”  
w tłuczniowanie. Zwróciła się przy tym z prośbą, aby bardzo ostrożnie podchodzić do tematu, 
gdyż to było stanowisko wypracowane „z poprzedniej rady”, a że konsekwencją tego są  
– równanie, teraz utrzymanie w jakiś godziwych, technicznych warunkach, to są następstwa, 
które zaistniały.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak wyraził przekonanie, że to jest bardzo złożony 
problem. Winne są również przepisy i to, że „generalnie przestrzeń powinna prowadzić 
gmina”, o tym, gdzie można budować itd., a „tu nas się przymusza”. „Te” przepisy są bardzo 
niespójne i niekorzystne dla gminy. W tej chwili orzecznictwo jest takie, zresztą myśli on,  
iż „państwo czytali”, że nawet gdzie gminy się bronią, iż w pewnych rejonach 
urbanizowanych przyjmuje się, że drogi są wewnętrzne po to, żeby gmina nie była zmuszana 
do finansowania tych dróg, a okazuje się, iż jest jeszcze precedens w Strasburgu i już jest 
rozstrzygnięcie na niekorzyść Miasta Poznania, gdzie developer wybudował drogi, które są  
w dalszym ciągu jego własnością i okazuje się, że ponieważ są ogólnodostępne, ludzie jeżdżą, 
należy się zapłata. To są zagrożenia, które „nas” też czekają, dlatego – „to jest to, co tyle 
emocji, te uchwały dotyczyły, o których tutaj była mowa – Babki, Radzewice”. Gmina musi  
o tym myśleć i twierdzi on, że „takich” uchwał ma więcej. W pewnych rejonach należy 
sztucznie ograniczyć tę rozbudowę, gdyż później będzie to, że „możecie państwo” 
krytykować, czy będzie „pani burmistrz”, czy jakikolwiek inny, najmądrzejszy, najlepszy 
„tutaj” burmistrz, sobie z tym nie poradzi. Jest wiele zagrożeń, które wynikają z ustawy  
o samorządzie gminnym, zadania własne gminy, to jest dość obszerny temat i mieszkaniec 
interpretuje. 
Radna Maria Krause stwierdziła, iż nie zgadza ona się z „panią” do końca, że obligacje nie 
powinny być wydane na infrastrukturę. Uważa ona, że „jak najbardziej tak”. „Nie możemy” 
bowiem mówić, że wszystko to, co zostało zrobione, iż to było niedobrze. Ona mówiła 
bowiem o tym, iż należy uzupełniać i jak najszybciej po to, żeby nie pogarszać tej sytuacji, 
która istnieje. Tak się dzieje i tak się będzie działo przy tego typu drogach wszystkich 
gruntowych, tak w okresie wiosny, jak i w okresie jesieni, a prawda jej zdaniem jest taka,  
że nie można, iż to wszystko było tylko i wyłącznie źle. Są bowiem miejsca na drogach takie, 
gdzie nie było można przejechać. W tej chwili nie ma tego, że nie można przejechać, 
natomiast trzeba stwierdzić, że dziury rzeczywiście się wybijają. Czy one będą przy tłuczniu,  
czy przy drodze polnej, piaskowej, całkowicie bez jakiegokolwiek utwardzenia, one się będą 
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wybijać. „Tu” należałoby „to” uzupełniać tłuczniem, na drogach innych należałoby „to” 
profilować. Jest „taka” kolej rzeczy i „to” należy robić. Natomiast z całą odpowiedzialnością 
może ona powiedzieć, że na pewno na terenie „naszej” gminy są takie odcinki dróg, które 
były tłuczniowane, gdzie w okresie opadów, wzmożonej wilgotności itd., były problemy 
przejazdem. Dzisiaj tych problemów z przejazdem nie ma, natomiast tak, jak ona mówiła,  
że „niestety są”. 
Burmistrz Zofia Springer poinformowała, że Rogalinek był tłuczniowany środkami 
„autostrad” i przez wykonawcę zastępczego AQUANET, więc jeżeli się głos na jakiś temat 
zabiera, prosi ona, żeby nie wszystko przypisywać gminie. Również chciałaby on dodać,  
iż „wytłuczniowaliśmy” 12 km dróg i nie wszędzie są „te” problemy. Radny Marian Jabłoński 
„tu” ma rację, że rzeczywiście w ZUK-u powinien być drogowiec, który powinien dobrze „te” 
strony nadzorować, gdyż tłuczeń ma to do siebie, że on się utwardza na powierzchni i tam, 
gdzie są wybite te miejsca, należy sypać ten tłuczeń, a nie znowu równać tak, jak to zaczyna 
znowu praktykować ZUK, gdyż takie „mamy” niektóre działania na drogach. „Mówimy”  
o 12 km i w tym okresie jesiennym, jeszcze przedtem wiosennym, „nie mieliśmy” żadnej 
interwencji, że kogoś trzeba wyciągać traktorem z drogi, a takie zdarzenia były  
na ul. Piotrowskiej, jak „pani” pamięta. „Proszę rozmawiać” z p. Piotrowską, ile było 
interwencji na temat wyciągania ludzi z kolein, z miejsc, ile było wypompowań wody  
z tychże gruntów. Jest to rzeczywiście problem, z tym, że konserwacja tłucznia nie jest 
przeprowadzona w sposób właściwy i z tym się ona z radnym Marianem Jabłońskim zgadza. 
Pan Najderek jest drogowcem, te spostrzeżenia również ma i „tu” trzeba wzmóc kontrolę  
oraz nie przyjmować źle wykonanych robót.  
Radny Marian Jabłoński zwrócił uwagę, że „my mówimy” o drogach, które są najstarszymi 
ulicami w „tych” miejscowościach i nie są to drogi prowadzące do nowopowstałych osad,  
ale są głównymi, wiodącymi. Jeśli chodzi o „ten materiał”, każdy z „nas” coś mówi, każdy  
z „nas” podpowiada. W sąsiednich Kamionkach te drogi utwardzono przy pomocy takiego 
materiału z remontu asfaltu i tam według informacji, które do niego docierają, podobno 
znakomicie zdaje egzamin i niektórzy mieszkańcy właśnie na to wskazują. Dlatego,  
żeby „ten” temat zamknąć i nie opierać się na opiniach, czy pomysłach mieszkańców, różnej 
maści pseudo-drogowców, on proponowałby rzeczywiście zasięgnąć rady osoby, która jest 
„od początku do końca” drogowcem. On „tu” powinien „nam” powiedzieć, co można zrobić  
i czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, gdyż tak „ten” temat będzie nieustannie wracał, „nie 
będziemy się tutaj licytować”, a „nam” chodzi o to, żeby „one były lepsze”.  
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, iż marzy mu się taki moment, kiedy „dojdziemy”  
do takiego postępowania, że przyjmując plan zagospodarowani przestrzennego, „nie 
sprzedamy” wcześniej ani jednej działki na „tym” terenie, zanim nie powstanie infrastruktura 
i to mu się marzy, w tym kierunku należy iść. „Wpadamy w błędne koło”, które polega  
na tym, że „przybywa nam” dróg gruntowych do przejęcia i „nie jesteśmy w stanie” na dzień 
dzisiejszy „dogonić” – nowe podziały i nowe drogi do przejęcia, gruntowe. „Ten fakt” może 
dłużej trwać, o ile przepisy prawa na to zezwalają. Druga uwaga – „mówiliśmy” i między 
sobą „rozmawialiśmy”, kto wie, czy to, co „pan nie powiedział” nie jest rozwiązaniem  
– użycie destruktu na tych drogach tłuczniowych już dzisiaj funkcjonujących. Być może 
utrzymałby „on je” w całości i „ten” tłuczeń byłby „tą” podbudową asfaltu „tej drugiej” 
jakości. On pamięta, że z destruktu „robiliśmy początek Konopnickiej, czy Poniatowskiego”  
i on dobrze trzyma, pomimo dużego obciążenia.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, że mówił on „to” w tym sensie, że to są 
kolejne zadania i brakuje „na te stare rzeczy” środków. Odnośnie destruktu, na pewno jest to 
dobry materiał, ale jest jeden warunek – jest kwestia odwodnienia drogi, ponieważ gdy ten 
destrukt zostanie uwałowany, on się wulkanizuje, przy czym powstaje szczelna droga, a tak, 
jeżeli nie ma odwodnienia to „on” może niekiedy więcej problemów zrobić, niż sam tłuczeń, 
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który jest materiałem przepuszczalnym. On też jest zwolennikiem, jest to relatywnie nie takie 
drogie i zdaje egzamin, ale pod jednym warunkiem – że istnieje możliwość odwodnienia,  
a jak nie – to nie zdaje. Zna on z autopsji przypadki, gdzie właśnie drogi były „tym” 
pokrywane, nie było rozwiązania odwodnienia, w związku z czym ludzie byli zalewani i był 
też problem, także do „tego” wszystko trzeba tworzyć kompleksowo, jakkolwiek  
w niektórych rejonach, przy czym jest to tam, gdzie można „to” przynajmniej jednostronnie 
odwodnić, to jak najbardziej jest on zdania, że jest to dobry materiał.  
Radna Wiesława Mania stwierdziła, iż ma ona zapytanie do ZUK-u. Z tego, też ze składanych 
wniosków, przy czym ona w przeciwieństwie do radnego Kordiana Kleibra otrzymuje bardzo 
ładne odpowiedzi. Zwróciła przy tym uwagę, że „pan mówi” o tym okresie, kiedy „niestety 
mieliśmy tutaj” władzę zastępczą i z tego okresu dużo „rzeczy” umknęło i to właśnie też 
dotyczy. Mianowicie „mówimy tutaj” o złym stanie dróg – „u nas” w Krośnie np. ul. Leśna, 
między innymi jest w takim złym stanie, ponieważ „do dzisiaj z marca nie wykonano 
porządkowania rowów”, co na pewno poprawiłoby stan związany z odwodnieniem i wówczas 
„ta woda nie wybijałaby się”, a odwodnienie jest rzeczą tak bardzo ważną. To jest sprawa  
z marca. Z kolei „marzec, kwiecień, 26 marca”, o ile jej dobrze wiadomo, wyszło zlecenie  
z „urzędu” również dotyczące oznakowania ścieżki rowerowej, opalikowania, jeśli chodzi  
o bezpieczeństwo. Do dzisiaj też to jest niezrealizowane i takich spraw było dosyć dużo.  
Co do koszy, ma ona przed sobą odpowiedź, że kosze zostały zamówione, gdyż również 
składała ona taki wniosek i ma pytanie, czy te kosze zamówione są koszami metalowymi. 
Zaczęła się ona bowiem zastanawiać i to już głośno mówiła, sugerowała w swoim wniosku, 
czy te metalowe kosze „nam rozwiążą”, gdyż „my je dokładamy”, a one giną. Są one tak 
wspaniałe do demontażu, najpierw są „troszeczkę podewastowane”, a później lądują  
na skupie złomu i ją to bardzo martwi, że jest to taka praca „troszeczkę w kółko”. 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie Andrzej Okpisz stwierdził, że jeżeli chodzi 
o kosze, to obojętnie jakie kosze „byśmy nie zrobili”, to zawsze znajdą się wandale, którzy je 
zniszczą. Zapewnił przy tym, że „będziemy wymieniać te kosze” i „miejmy nadzieję”,  
iż świadomość społeczeństwa będzie na tyle wzrastała, iż te kosze będą starczały na coraz 
dłużej. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, iż za poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Mosinie, tak 
patrzy on na „te twarze”, połowa radnych jest nowych. Zapewnił przy tym, że on nie ma 
zamiaru bronić, ale „pani burmistrz” trzy na pewno, a może cztery razy prowadziła tak zwane 
konsultacje społeczne. W związku z tym zapytał, dlaczego nikogo nie było. Wtedy radna 
Małgorzata Twardowska, trzeba było powiedzieć, gdyby ona była i była zainteresowana,  
że nie za 20,00 zł, ponieważ „myśmy najtańszą opcję wybrali”, tylko trzeba było zrobić  
za 55,00 zł – „on się lepiej klinuje” i „byłyby może inne”. Wyżej wymieniona radna musi też 
wiedzieć, że to są drogi doraźne, nie docelowe. Na przykład u niego – ul. Krosińska, 
przedtem był taki przypadek: rozerwało samochód na połowę i go ciągnik wyciągał. 
Tymczasem prosi on, aby przyjechać dzisiaj. Rolą sołtysów i rolą radnych jest, aby przyjść, 
jak się „dołki” wybijają, monitować, a wręcz przyciskać. „Przyjadą” i wówczas nie pozwolić 
tylko wysypać, ale ubijakiem „to” ubić, „muszą zrobić” i znowu jakiś czas wytrzyma.  
Radna Małgorzata Twardowska powiadomiła, że bywała ona na tych konsultacjach. Wyraziła 
przy tym przekonanie, że nie czas i nie miejsce, „żebyśmy tu polemizowali”. Odwołuje ona 
„państwa” do protokołu i „proszę sprawdzić”, co ona powiedziała i co miała na myśli,  
gdyż bardzo chyba precyzyjnie uściśliła „to”. Zapewniła przy tym, że nie chciała ona 
wywołać dyskusji na ten temat, to radny Marian Jabłoński ją wywołał.  
Radny Waldemar Wiązek wyraził przekonanie, iż „moglibyśmy” na ten temat dyskutować do 
rana i „nie skończymy” tego tematu i dalej „będziemy mogli” rozmawiać. On ma inne pytanie  
– został zatrudniony „tutaj” na stanowisku w „urzędzie” p. Najderek, który o ile on dobrze 
pamięta, jest od drogownictwa.  
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Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak poinformował, że „on” zajmuje się drogami. 
Radny Waldemar Wiązek wyraził przypuszczenie, iż jeżeli został zatrudniony człowiek  
z konkretną funkcją od drogownictwa, to znaczy, że ma w tym kierunku albo wykształcenie, 
albo wiedzę. To jeżeli otrzymuje za to wynagrodzenie, to ten „klient”, w jego mniemaniu, 
gdyby to była prywatna firma, byłby bardzo szybko i sprawnie rozliczony z tego, co jest. Dla 
niego bowiem, że „my będziemy pana dyrektora ZUK-u tu wyzywali”, że jest dziura 
zasypana, czy nie zasypana, to nie jest ten człowiek. Nadzór, czyli osoba, która albo odbierała 
lub nie odbierała we właściwy sposób, powinna być w jego mniemaniu przede wszystkim  
o to zapytana, jak dokonywała odbioru, gdyż on „tutaj” abstrahuje. Były drogi, którymi 
można było przejechać i takie, którymi nie można było przejechać, teraz jako tako można 
przejechać, więc ten temat zostawiłby on „na boku”. Cały czas jednak powtarza on, jeżeli 
został zatrudniony człowiek na stanowisku właśnie od spraw drogownictwa, przedtem to 
chyba był niejaki p. Pieprzyk, ale p. Najderek przez ileś miesięcy funkcjonowania „tych” dróg 
powinien zgłaszać, pilnować i robić. To jest jego „tutaj” bardzo poważna uwaga i pierwsze 
zastrzeżenie do pana pełniącego konkretnie tę funkcję. Wyraził też przekonanie, iż „musimy 
sobie zdać sprawę”, iż z ilości trzeba przejść w jakość. Nie chce on przy tym „tu” nikomu nic 
mówić, ale zamiast zrobić 12 km czasami lepiej zrobić może kilometr, czy dwa kilometry 
bardzo dobrze, z odwodnieniem, które nie będzie niszczyło tych dróg, gdyż „my będziemy”  
w nieskończoność dosypywać, robić, a woda zrobi swoje”. Taka jest jego zdaniem prawda, 
gdyż to woda niszczy. Zapytał przy tym, czy p. Najderek w podwyżkach, które będą  
dla urzędników w „tym magistracie” dostanie podwyżkę, gdyż to byłoby śmieszne, że drogi 
idą… Zwrócił się także z pytaniem, czy kierownikiem „tego” referatu jest p. Najderek.  
Burmistrz Zofia Springer odpowiedziała przecząco.  
Radny Waldemar Wiązek stwierdził, że on się inaczej zapyta. Wyraził też nadzieję, że „ten 
pan po tych drogach” nie dostanie podwyżki. 
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się prośbą, aby w punkcie „Zapytania i wnioski 
radnych” było to naprawdę pytanie i odpowiedź bez komentarza. Są bowiem komisje 
powołane, które mogą zaprosić „pana dyrektora” ZUK-u, każdą osobę, „opracować” temat, 
przedstawić na sesji Rady Miejskiej w Mosinie. „Pytanie, odpowiedź, nie ma odpowiedzi  
– na piśmie”. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, iż zwracał się również drugi raz „tu dzisiaj” 
z apelem do „państwa radnych”, w którym określił on pewne warunki brzegowe. Zapytał przy 
tym: „panie radny, jak zmienić ludzi, jak zmienić człowieka”. Wyraził też przypuszczenie,  
że po pewnym czasie „doczekamy się”. 
Radny Marian Jabłoński zapewnił radnego Waldemara Waligórskiego, iż to już dzisiaj jego 
ostatnie wystąpienie. Chciałby on przy tym „uterenowić” informacje zastępcy burmistrza 
Sławomira Ratajczaka odnośnie ograniczenia inwestycji przez „AQUANET”. Powiadomił 
przy tym, że wystąpił on do „AQUANET-u” z prośbą o podanie, jak wyglądają prace  
nad realizacją zapowiadanej budowy kompleksowej kanalizacji na terenie Gminy Mosina.  
W bardzo lakonicznej, takiej oszczędnej odpowiedzi poinformowano go, że jeżeli chodzi  
o wieś Daszewice, budowa w ubiegłym roku planowana na rok 2012, przesunęła się na rok 
2014. Z kolei w telefonicznej rozmowie poinformowano go, że poza tym przesunięciem, 
również w planach, o czym „urząd” został poinformowany, z planów inwestycyjnych zostały 
jakby wyłączone, czy nie są tymczasem uwzględnione, takie miejscowości, jak „Dymaczewo” 
i Krosinko. Jest to jego zdaniem bardzo niepokojąca informacją, którą „pan burmistrz” 
przekazał, gdyż to świadczy o lekceważeniu „tych” wspólników i „tu” rzeczywiście „jakby” 
prym „w tym wszystkim wiedzie miasto”. Natomiast jeżeli chodzi o wieś Daszewice,  
to potwierdzono „to pchanie” ścieków do miejscowości Borowiec, gdzie ma nastąpić 
rozbudowa oczyszczalni. Ścieki będą również z centrum miasta Poznania „tam” kierowane, 
myśli on przy tym o osiedlu wojskowym – Piotrowie i Głuszynie, co również potwierdzono,  
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a także to, że zlecono jednej z firm projektowych przystąpienie do prac projektowych i te 
mają się zakończyć na terenie aglomeracji kórnickiej do czerwca 2009 roku.  
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził iż dlatego „państwu” mówił on o „tym” 
spotkaniu i o stanowisku, zresztą nie tylko jego, ale burmistrzów ościennych gmin, że „my 
protestujemy”, jakkolwiek Miasto Poznań ma większość i „te nasze” protesty często nie są 
brane pod uwagę. „My chcemy, staramy się przynajmniej egzekwować”, gdyż on też 
rozumie, że „państwo później macie pretensje”. On chce tylko powiedzieć, że to co „możemy 
robić”, to „pani burmistrz”, czy on w zastępstwie, „możemy głosować” przeciwko „takim” 
zmianom, ale jak „nas” przegłosują, to praktycznie niewiele „możemy zrobić”.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż „my rozumiemy”, tylko tak jak radny Marian 
Kunaj powiedział, część radnych jest z poprzedniej kadencji i „ta rada” miała możliwość 
pomóc w negocjacjach burmistrzowi. Jednak, co stwierdza ona z przykrością, nie słuchała 
„naszych” sugestii. Mówi ona przy tym o niezbywalności „naszych” udziałów. Wyraziła 
przypuszczenie, że „gdybyśmy tego nie przyjmowali, moglibyśmy wynegocjować  
z AQUANETEM plan działania inwestycji”. 
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak stwierdził, iż nie zna on szczegółów, o których 
mówi radna Małgorzata Twardowska. Poinformował też, iż AQUANET jest spółką prawa 
handlowego, jednak jest to spółka gminna i jest specyficzną spółką. Powiadomił przy tym,  
że przy ubieganiu się o fundusze spójności już były problemy, gdyż swego czasu pracował on 
przy funduszu spójności związanym z Puszczą Zielonką, udział pracowników, który „tam” 
był określony w procentach wartości spółki, dla tych funduszy był już problemem dlatego,  
iż one nie mają dokapitalizować prywatnych ludzi, tylko gminy i to już stanowiło problem. 
Niezbywalność, jeśli chodzi o udziały, to jest złożony problem. Nie jest on przy tym 
zwolennikiem akurat „tej spółki prywatyzowanej”, ponieważ spółki energetyczne, nawet 
ciepłownicze – można opalać gazem, węglem. Jednak woda, czy kanalizacja, to jest monopol. 
W związku z tym w jego ocenie to powinna być spółka gminna. Powinny przy tym być 
partnerskie stosunki wśród współwłaścicieli, a nie to, co Miasto Poznań robi – o to 
„walczymy”, niemniej nie jest on za zrywaniem, tym bardziej, że fundusze europejskie pewne 
rzeczy wymuszają.  
 
do punktu 21. – Zakończenie sesji. 
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła podziękował radnym, gościom i mieszkańcom 
Gminy Mosina za udział w sesji i zakończył XXII sesję Rady Miejskiej w Mosinie  
o godz. 20.20. 
 
 
   Protokołował                                    Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                            Jacek Szeszuła 

   Radny nadzorujący 
  sporządzenie protokołu 

 
  Marek Klemens 
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uchwały w powyższej sprawie. 
8. Uchwała nr XXII/119/07 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 
9. Uchwała nr XXII/120/07 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 
10. Uchwała nr XXII/121/07 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 
11. Uchwała nr XXII/122/07. 
12. Uchwała nr XXII/123/07. 
13. Uchwała nr XXII/124/07. 
14. Uchwała nr XXII/125/07. 
15. Uchwała nr XXII/126/07. 
16. Uchwała nr XXII/127/07. 
17. Uchwała nr XXII/128/07. 
18. Uchwała nr XXII/129/07. 
19. Uchwała nr XXII/130/07. 
20. Uchwała nr XXII/131/07. 
21. Lista obecności radnych. 
22. Lista zaproszonych gości. 
 

 
 


