
Protokół nr XXVII/08 
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie, 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2008 r. 
w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4. 

 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Wybór Komisji Wnioskowo-Skrutacyjnej. 
4. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 
5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
6. Ustalenie porządku obrad.  
7. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2007: 

a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2007 roku, 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu Burmistrza 

Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007, 
c) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu 
Gminy Mosina za 2007 rok, 

d) opinie komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Gminy Mosina  
w roku 2007, 

e) stanowiska klubów radnych w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina  
w 2007 roku, 

f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok, 

g) dyskusja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina  
za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina, 

h) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina  
za 2007 rok. 

8. Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”. 
9. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 marca do 24 kwietnia 2008 r. 
10. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej. 
11. Zapytania i wnioski radnych. 
12. Zakończenie sesji. 
 
Przebieg sesji: 
do punktu 1. – Otwarcie sesji. 

Otwarcia sesji o godzinie 16.05 dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
Jacek Szeszuła. Powitał przy tym przybyłych na sesję radnych, zaproszonych gości  
i mieszkańców Gminy Mosina. Zwrócił też uwagę, że dzisiejsze obrady toczyć się będą przy 
użyciu sprzętu nagłaśniającego, który „chcemy zakupić” na wyposażenie Rady Miejskiej  
w Mosinie. Przedstawił przy tym zasady jego działania i korzystania z niego. Oświadczył także,  
że jest zmuszony do rygorystycznego stosowania „statutu” w zakresie § 41 ust. 1, 2 i 3.  
Zwrócił się przy tym z prośbą, aby się temu nie dziwić. 
Radny Waldemar Wiązek przeprosił za swoją nadmierną pobudliwość na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie. 
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Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że obecne wystąpienie radnego Waldemara 
Wiązka traktuje w kategoriach refleksji osobistej związanej z dyskusją, jaka miała miejsce  
w związku z realizacją punktu 20 porządku XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w której 
wyżej wymieniony radny brał czynny udział. 
 
do punktu 2. – Stwierdzenie quorum. 

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła na podstawie listy obecności stwierdził,  
że w XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie bierze udział 20 radnych, co stanowi 95,24% 
ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej.  
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.  

 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zaproponował, aby funkcję członków Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej pełnili radni: 

a) Paweł Przybył, 
b) Waldemar Waligórski.  

W związku z tym, że wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji 
Wnioskowo-Skrutacyjnej, a radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili innych kandydatur, 
prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pawła Przybyła 
oraz kandydaturę radnego Waldemara Waligórskiego. W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie 
18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, wybrała Komisję Wnioskowo-
Skrutacyjną w składzie: radny Paweł Przybył i radny Waldemar Waligórski. 
 
do punktu 4. – Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przypomniał, że nadzorującą sporządzenie 
protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie była radna z Klubu Radnych „Praworządna 
Gmina”. Obecnie nadzór przechodzi na radnego niezależnego: Sławomira Falbierskiego  
– reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe. Tymczasem wyżej wymieniony radny jest 
nieobecny. W związku z tym zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Klubu Radnych 
„Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Marii Krause, aby zaproponowała radnego 
reprezentującego wyżej wymieniony klub radnych, który nadzorowałby sporządzenie protokołu  
z XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 
zaproponowała, aby nadzór nad sporządzeniem protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie sprawowała radna Krystyna Szczygieł–Nowak.  
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak wyraziła zgodę na powyższą propozycję.  
W związku z tym, że nie zostały zgłoszone inne kandydatury, prowadzący obrady Jacek Szeszuła 
poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Krystyny Szczygieł–Nowak na nadzorującą 
sporządzenie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie 19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, wybrała radną Krystynę 
Szczygieł–Nowak do nadzorowania sporządzenia protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
 
do punktu 5. – Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 

Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła przypomniał, że radną nadzorującą sporządzenie 
protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie była radna Małgorzata Twardowska.  
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Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że nie ma uwag do protokołu z XXVI sesji Rady 
Miejskiej w Mosinie.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poinformował, że radna Małgorzata Twardowska złożyła 
podpis pod protokołem z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań i uwag, przewodniczący obrad Jacek 
Szeszuła zaproponował, aby protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie został przyjęty 
przez nią bez odczytania i poddał swój wniosek pod głosowanie. W jego wyniku Rada Miejska  
w Mosinie przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie, czyli 20 głosami „za”. 
 
do punktu 6. – Ustalenie porządku obrad. 

Proponowany porządek XXVII 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. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła stwierdził, że „państwo” radni otrzymali w terminie 14 dni 
przed XXVII sesją Rady Miejskiej w Mosinie materiały dotyczące obrad, z którymi 
„zapoznaliście się”.  
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków, proponowany stał się 
obowiązującym porządkiem XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
do punktu 7. – Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2007: 
 Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła zwrócił uwagę, że radni Rady Miejskiej w Mosinie 
otrzymali stosowne materiały przygotowane przez „aparat wykonawczy”, a dotyczące realizacji 
budżetu Gminy Mosina za 2007 rok. Nad tymi materiałami pracowały komisje stałe Rady 
Miejskiej w Mosinie, na swoich spotkaniach kluby radnych oraz „państwo radni” indywidualnie. 
Swoją opinię wypracowała również Komisja Rewizyjna w dniu 8 kwietnia br. Podjęta uchwała 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie została przesłana do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 10 kwietnia br. Stwierdził też, że realizacja „tego” 
budżetu była nietypowa i bardzo trudna. Na przestrzeni 2007 roku realizowało go bowiem 
czterech burmistrzów: do 15 lutego 2007 roku – burmistrz Zofia Springer, od 23 lutego  
do 17 kwietnia 2007 roku – pełniący funkcję burmistrza Edward Nowacki, od 17 kwietnia  
do 13 czerwca 2007 roku – pełniący funkcję burmistrza Piotr Janicki i od 13 czerwca 2007 roku  
– burmistrz Zofia Springer. Przypomniał także, że budżet Gminy Mosina na 2007 r. został 
uchwalony na X sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 marca 2007 roku. Na tej samej sesji 
został oprotestowany przez pełniącego funkcję burmistrza Edwarda Nowackiego z zapowiedzią 
skierowania do Regionalnej Izby obrachunkowej. Budżet ten zaskarżyła również część radnych. 
18 kwietnia 2007 roku odbyła się w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawa 
dotycząca budżetu Gminy Mosina na 2007 rok z udziałem przedstawicieli Gminy Mosina. Rada 
Miejska w Mosinie została zobowiązana do przygotowania budżetu Gminy Mosina zgodnie  
z obowiązującymi procedurami, które uprzednio zostały złamane. Została ona zobowiązana  
do przygotowania budżetu w terminie do 15 maja 2007 roku na bazie „budżetu” z listopada  
2006 roku. Budżet Gminy Mosina został uchwalony na XIII sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie w dniu 14 maja 2007 roku i został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Obecnie jako Rada Miejska w Mosinie „stoimy” przed podjęciem uchwały 
oceniającej wykonanie przez organ wykonawczy „tego” budżetu, czyli przed decyzją w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina.  
W trakcie tego wystąpienia na Salę Reprezentacyjną przybył radny Jerzy Falbierski, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało już 21 radnych. 
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a) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina w 2007 roku, 
Burmistrz Zofia Springer stwierdziła, że w roku 2007 Burmistrz Gminy Mosina realizując 

uchwałę budżetową z dnia „15 maja” 2007 roku z ośmioma zatwierdzonymi zmianami, zarządzał 
wydawaniem „publicznego grosza” na kwotę 57.835.353,88 zł. Przy pomocy wyżej 
wymienionych środków finansowych zapewniona była realizacja 20 podstawowych zadań 
gminy, zadań zleconych, powierzonych w zakresie zdeterminowanym przez określone 
możliwości finansowe. Zapewniła przy tym, że w podejmowaniu każdej decyzji kierowała się 
kryterium celowości, rzetelności, gospodarności oraz zgodności z prawem. Dokładne 
sprawozdanie z wykonania budżetu z obszerną częścią opisową, zgodnie z obowiązującymi 
wymogami, 20 marca 2008 roku w formie pisemnej zostało złożone w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz dla Rady Miejskiej w Mosinie. Wymienione wyżej organy właśnie od tego 
dnia – 20 marca – szczegółowo analizowały przedstawiony materiał. Sprawozdanie, na liczne 
wnioski komisji Rady Miejskiej w Mosinie, było wielokrotnie uszczegóławiane. Poinformowała 
przy tym, że przygotowywanie tych licznych, bardzo rozbudowanych informacji, aby spełnić 
oczekiwania radnych, bardzo absorbowało pracowników „urzędu” i było niebywale 
czasochłonne. Za spełnienie oczekiwań związanych z tą analizą wszystkim zaangażowanym  
w zrealizowanie tychże informacji, ich przygotowanie – pracownikom Urzędu Miejskiego 
dziękuje serdecznie. Dziękuje również radnym za poświęcony czas, rzetelną analizę i pełne 
zaangażowanie w ocenę mosińskich finansów publicznych za rok 2007. Miniony rok  
dla mosińskiego samorządu był bardzo trudny, zważywszy, że od 15 lutego do 20 czerwca gminą 
zarządzali dwaj pełnomocnicy premiera, czemu towarzyszyły liczne zmiany kadrowe. Ich zarząd 
doprowadził również do znaczących opóźnień w realizacji podstawowych zadań gminy, między 
innymi inwestycji. Jednak, co szczególnie chciała podkreślić, wspólnym działaniem, wysiłkiem 
pracowników „urzędu”, Rady Miejskiej w Mosinie, burmistrzów, podjętych po ostatnim 
uregulowaniu sytuacji prawnej burmistrza gminy, co nastąpiło w czerwcu 2007 roku, udało się 
optymalnie zrealizować zadania finansowe i rzeczowe zaplanowane w budżecie Gminy Mosina 
na rok 2007. W tym miejscu wszystkim, którzy działali twórczo, odpowiedzialnie  
i konstruktywnie jeszcze raz dziękuje. Zwróciła też uwagę, że duży wkład pracy  
w opracowaniu „tychże” dokumentów miała również była Skarbnik Gminy Mosina Ewa 
Marciniak, którą na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Mosinie właśnie „z tym” zadaniem 
„gościmy”.   
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak stwierdziła, że w ustawowym terminie, czyli 20 marca 
br. przedłożono radzie gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej szczegółowe sprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007. Sprawozdanie to zawiera część 
opisową i część tabelaryczną. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniając przedłożone 
sprawozdanie – uchwałą z dnia 18 kwietnia 2008 roku – wyraziła o nim opinię pozytywną. To 
sprawozdanie było szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej w Mosinie. Budżet Gminy Mosina na rok 2007 uchwalony został 14 maja 2007 roku  
i po stronie dochodów zamykał się kwotą 50.552.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków  
– 48.272.036,00 zł. W powyższych kwotach zapisane były dotacje celowe w wysokości 
6.888.486,00 zł. Nadwyżka budżetu została rozliczona w wysokości 1.720.036,00 zł. Zapisano 
także w rozchodach spłatę pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.000.000,00 zł. Budżet w ciągu roku zmieniany 
był sześciokrotnie uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie oraz dwukrotnie zarządzeniami 
burmistrza i na dzień 31.12.2007 r. zamknął się następującymi kwotami: po stronie dochodów  
– plan 55.529.987,62 zł i wykonanie 57.835.353,88 zł, jeżeli chodzi o wydatki – po stronie planu 
wynosiły one 53.353.023,62 zł, a po stronie wykonania: 50.708.676,07 zł. Budżet zamknął się 
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nadwyżką w kwocie 5.113.331,09 zł. Oceniając budżet można stwierdzić między innymi: 
wykonanie dochodów do założonego planu wynosi 104%. Jeżeli chodzi o dochody, to największe 
wielkości dochodów stanowią dochody od osób fizycznych i prawnych w dziale 756 i one zostały 
wykonane w 105% do założonego planu. W tej grupie znajdują się między innymi: podatek 
dochodowy od osób fizycznych wykonany w 103%, podatek od nieruchomości od osób 
prawnych – 98%, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 80%. Podatki 
stanowiące dochody gminne, a pobierane przez urzędy skarbowe do których należą między 
innymi: podatek od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, opłata skarbowa  
i w tej grupie podatków wykonanie też jest ponad 100% założonego planu. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę, że podatek od czynności cywilno-prawnych dla osób prawnych został wykonany 
w 438% do założonego planu, a od osób fizycznych – w 195%. Również podatek od spadków  
i darowizn – 135% założonego planu, opłata targowa – 112% założonego planu. Ponad 100% 
wykonano także dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 113%. Mimo 
wysokiego wskaźnika wykonania dochodów, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 
wynoszą 2.440.976,71 zł. Jej zdaniem warto tutaj podkreślić, że w stosunku do roku 2006,  
czyli do stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., zmniejszyły się one o kwotę 409.725,00 zł, co jest 
zjawiskiem bardzo pozytywnym. W wyniku podjętych przez Radę Miejską w Mosinie uchwał  
w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz obniżenia ceny 1q żyta, stanowiącej podstawę 
liczenia podatku rolnego, ubytek dochodów w skali roku stanowi kwotę w wysokości 
2.362.698,00 zł. Subwencja oświatowa w roku 2007 wynosiła 10.864.845,00 zł. Ponadto gmina 
otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w wysokości  
42.665,00 zł – jest to rekompensata z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów 
pracy chronionej. Stwierdziła również, że największą pozycję w wydatkach budżetu Gminy 
Mosina stanowią wydatki związane z oświatą, ponieważ stanowią 43,7% wydatków ogółem, 
opieka społeczna – 15,61%, administracja rozumiana w całości – 9,4%, transport i łączność  
– 9,09% do wydatków wykonanych ogółem. W 2007 roku wydatki majątkowe wykonano  
w wysokości 7.236.369,57 zł, to jest 14,3% wydatków ogółem. Na obsługę długu wydatkowano 
kwotę 644.659,14 zł. Jej zdaniem warto podkreślić, że planowane wydatki obligatoryjne, takie 
jak utrzymanie „urzędu”, utrzymanie OPS, ochotniczych straży pożarnych, Straży Miejskiej  
w Mosinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, 
oczyszczaniem miasta, oświetleniem ulic zabezpieczyły bieżącą realizację „tych” zadań. 
Oceniając niejako całokształt realizacji budżetu za rok 2007, stwierdzić można, że realizacja 
budżetu przebiegała zgodnie z wymogami przepisów prawa, co potwierdza także ocena 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 
 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu Burmistrza 
Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2007, 
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak odczytała Uchwałę Nr 49/17/0954/2008 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2008 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 20 marca 2008r. sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Mosina za rok 2007, której kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
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c) uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu 
Gminy Mosina za 2007 rok, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński odczytał uchwałę Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok wraz z opinią o wykonaniu 
budżetu Gminy Mosina za 2007 rok, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

 
d) opinie komisji stałych Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu Gminy Mosina  

w roku 2007, 
Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Antoni Karliński 

powiadomił, że na swoim posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu w działach: 851 i 852. 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Białas poinformowała, że Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu Gminy Mosina w działach: 801, 854, 921, 926.  
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Leszek Dymalski powiadomił, 
że na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2008 r. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu na rok 2007 w dziale 754. 
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Marek 
Klemens poinformował, że Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego 
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2007 i udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina. 
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Paweł Przybył 
powiadomił, że Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej na swoim posiedzeniu  
w dniu 14 kwietnia 2008 r. zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2007 w dziale 
dotyczącym promocji gminy z wyłączeniem dwóch pozycji: kwoty 3.050,00 zł wydatkowanej  
na projekt książki budżetowej oraz kwoty 634,00 zł wydanej na wykonanie wizytówek,  
w sprawie których nie uzyskała wyczerpujących odpowiedzi. 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek poinformował,  
że w dniu 16 kwietnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji 
Budżetu i Finansów. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa „jednogłośnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu za 2007 rok przez Burmistrza Gminy Mosina”. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Marciniak powiadomił, że Komisja Budżetu  
i Finansów podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
Przestrzennego oraz z Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w wyniku dodatkowych 
wyjaśnień, które „otrzymaliśmy” na piśmie, w sposób jednogłośny przyjęła wykonanie budżetu  
za rok 2007 i stwierdziła, że jest za udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.  
 

e) stanowiska klubów radnych w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina  
w 2007 roku, 
Przewodnicząca Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” Maria Krause 

odczytała stanowisko Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” w sprawie 
wykonania budżetu Gminy Mosina w 2007 roku, które stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
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Radna Małgorzata Twardowska z Klubu Radnych „Praworządna Gmina” odczytała stanowisko 
Klubu Radnych „Praworządna Gmina” w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina na 2007 
rok z dnia 24 kwietnia 2008 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Klubu Radnych „Niezależni” Marian Kunaj poinformował, że po dokonaniu 
analizy dochodów i wydatków oraz w oparciu o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu, jak również Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, Klub Radnych 
„Niezależni” pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2007 i będzie głosował  
za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina – Zofii Springer.  
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Samorządowej Jan Marciniak odczytał stanowisko 
Klubu Radnych Koalicji Samorządowej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mosina w 2007 roku, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radny Jerzy Falbierski stwierdził, że chciałby w imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego przekazać opinię, iż „przeanalizowaliśmy” budżet w sposób bezpośredni 
jego obecnością w pracach trzech komisji Rady Miejskiej w Mosinie oraz sami osobiście 
analizując dokumenty. Chciałby w imieniu wiejskiego elektoratu podziękować, że lata  
„bez dla klubów wiejskich” się skończyły – wszystkim radnym, wszystkim klubom i „pani 
burmistrz”. „Cieszymy się” bardzo, że „kontynuujemy” pracę również w roku budżetowym 2008. 
Biorąc pod uwagę zawirowania roku ubiegłego, trudności, konflikty, „uważamy”, że budżet jest 
wykonany w miarę możliwości prawidłowo. W związku z tym chciałby w imieniu PSL-u 
wnioskować o udzielenie absolutorium „pani burmistrz” za wykonanie budżetu 2007. 

 
f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Jabłoński odczytał Uchwałę  

Nr 47/17/0955/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Gminy Mosina w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Mosina z tytułu wykonania budżetu za rok 2007, która stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

 
g) dyskusja w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina  

za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina, 
Radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zgłosili żadnych uwag, pytań i wniosków. 
 

h) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina  
za 2007 rok. 
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie imienne wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium za 2007 rok. W jego wyniku 
Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 19 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się”. 
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, że tym samym Rada Miejska w Mosinie 
podjęła Uchwałę nr XXVII/162/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 
Mosina za 2007 rok i odczytał jej treść.  
Uchwała ta wraz z listą radnych Rady Miejskiej w głosowaniu imiennym nad wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium za 2007 rok, stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
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Prowadzący obrady Jacek Szeszuła wyraził radość, że „podjęliśmy” uchwałę „tej” treści. 
Następnie złożył burmistrz Zofii Springer gratulacje z okazji uzyskania absolutorium za bardzo 
trudny i ciężki budżet realizowany w 2007 roku. Złożył też gratulacje na ręce burmistrz Zofii 
Springer dla wszystkich, którzy „ten” budżet realizowali, dla wiceburmistrzów i całego zespołu 
pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
Burmistrz Zofia Springer podziękowała. Wyraziła przy tym radość z takiego głosowania. 
Stwierdziła też, że to jeszcze bardziej zobowiązuje do wytężonej, dobrej pracy dla dobra gminy. 
Podziękowała przy tym Radzie Miejskiej w Mosinie, szczególnie tym radnym, którzy potrafią 
konstruktywnie, twórczo myśleć i dla których dobro gminy jest najlepsze, a nie tylko efekt 
wyborczy. Stwierdziła także, że dziękuje wszystkim urzędnikom, którzy pomagali w realizacji 
„tego” budżetu i spisali się szczególnie w czasie redagowania szczegółowej analizy jego 
realizacji. Dziękuje również wszystkim mieszkańcom, którzy są „tutaj” obecni, sołtysom, 
samorządowcom, wszystkim tym, którzy wspierają samorząd, tym wszystkim, dla których dobro 
gminy jest dobrem najwyższym.  
 
do punktu 8. – Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na rok 2007”. 
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska 
przedstawiła szczegóły dotyczące Raportu z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2007”, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Radna Danuta Białas stwierdziła, że ma kilka uwag, głównie redakcyjnych, które również 
zgłaszała na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie, kiedy było analizowanie sprawozdania 
z wykonania programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W związku z tym zwróciła uwagę,  
że na str. 6 Raportu z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” 
dwa razy znowu powtarza się to samo zdanie: „Dzieci uczęszczające do świetlicy miały 
możliwość odrabiania lekcji, rozwijania swoich zainteresowań, uczyły się współżycia w grupie 
oraz tolerancji”. Poprosiła przy tym o wykreślenie jednego z nich. Stwierdziła też, że na str. 7 
pojawia się „to samo” przy omawianiu świetlicy w Dymaczewie Starym – trzy ostatnie wersy: 
„Dzieci uczęszczające do wszystkich świetlic miały zagwarantowaną bezpłatną opiekę 
wychowawczą, pomoc psychologa, posiłek, pomoce dydaktyczne oraz różnego rodzaju formy 
rekreacyjno-kulturalne” i potem przy świetlicy w Czapurach znowu jest to samo zdanie,  
a „na końcu” jeszcze jest zdanie: „W ramach form rekreacyjno-kulturalnych dzieci były  
na wycieczce w Poznaniu i 3 razy na pływalni w Czerwonaku”. Zwróciła się przy tym  
o wyjaśnienie, czy to zdanie dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do świetlicy, czy jest to 
odnośnie świetlicy w Czapurach.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska zapewniła, że to 
ostatnie zdanie jest akurat w kontekście świetlicy w Czapurach. Oświadczyła przy tym,  
że zgadza się z tym, co mówi radna Danuta Białas – ma ona już wersję poprawioną, którą w dniu 
dzisiejszym zaniosła do Biura Rady Miejskiej, a „państwo” już „tamten” materiał, który został 
odpowiednio wcześniej dostarczony, „otrzymaliście”. Także myśli, że nie jest „to” wielkim 
błędem, aczkolwiek warto to poprawić. 
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, że na ostatniej stronie Raportu z realizacji „Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007” – w ostatnim zdaniu brakuje jeszcze jednej 
uchwały Rady Miejskiej w Mosinie: nr XVII/71/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. Stwierdziła przy 
tym, że jest to o tyle dość istotne, ponieważ ta uchwała dokonywała pewnych zmian. Na stronie 5 
pod punktem 7 jest zapis: „Szkolenia odbyły się w Zespole Szkół w Mosinie, Daszewicach  
i Pecnej, a środki zarezerwowane na powyższe działania były w Gminnym Programie 
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Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2007r. w wysokości 5.000,00zł”, 
natomiast uchwała, którą „zmienialiśmy ten” program z 6 czerwca, w § 1 pkt. 1 wprowadza 
następującą zmianę – w rozdziale 6, w dziale II – podniesienie świadomości społeczeństwa  
o skutkach uzależnienia, podpunkt a) – działanie drugie, zdanie I otrzymuje brzmienie: 
„szkolenie nauczycieli”, przy czym „tutaj mamy” – kwota zawarta w gminnym programie 
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007 – 6.000,00 zł. Tak więc uchwałą z dnia  
6 czerwca, „zmieniliśmy” kwotę z 5.000,00 na 6.000,00 zł, a w raporcie występuje bez tej 
zmiany.  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła, iż nie 
potrafi odnieść się do tego pytania. Nie wiadomo jej, czy w „tej ostatniej uchwale” nie zostało to 
uzupełnione. 
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, że potem następna uchwała – ta, którą „pani” przytoczyła 
w raporcie „przy tym ostatnim”, jest 29 listopada i tam są wprowadzone zmiany, ale w innej 
pozycji. W pierwszym punkcie jest kwota, przy czym trudno jej mówić, jakie „państwo” mają 
programy, bo to w programie były „te” zmiany dokonywane, to jest rozdział VI, dział III  
– „Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego” i „tam” były zmiany wprowadzone,  
tj. 155.500,00 i potem była w pkt. 2 – „organizacja wypoczynku letniego” – 45.000,00, a do tego 
punktu, który był zmieniany już dnia 6 czerwca, „nie wracaliśmy”, także „tu” występuje pewna 
niespójność z uchwałami, które „podjęliśmy”. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła,  
że  „wrócimy” do tematu. Przypomniała przy tym, że mówiła już, iż przekazała dzisiaj do Biura 
Rady poprawiony, uzupełniony… 
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, iż dzisiaj na sesji „pani” też czytała … 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła,  
że jeżeli „tutaj” są takie wątpliwości, to „wrócimy” i „przeanalizujemy jeszcze”, ale „nasza” 
praca nie tylko polega na raportach. Myśli przy tym wszystkim, że „to” pomyłkowo się znalazło, 
za co przeprasza. 
Radna Danuta Białas stwierdziła, iż przygotowując się, ma „te” uchwały i w programie 
dotyczącym przeciwdziałania narkomanii nanosi te poprawki. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska zwróciła uwagę,  
iż problemem wewnętrznym jest to, że „tutaj mamy” jeden duży program, który „powinniśmy 
podzielić” na mniejszy. Powiadomiła przy tym, że „ta kwota” ogólnie na pewno jest tą kwotą 
jedną jedyną, która musi się zbilansować, także to na pewno „tutaj” nie podlega kwestii spornej. 
Radna Danuta Białas stwierdziła, iż ma teraz jedno pytanie do koleżanek i kolegów radnych. 
Czytając bowiem Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2007”,  czy zajrzeli „państwo” do uchwały nr VI/38/07 z 25 stycznia 2007, gdzie właśnie 
„uchwaliliśmy” ten program przeciwdziałania narkomanii na rok 2007. „Tutaj” miałaby  
pierwszą prośbę na przyszłość do „pań” opracowujących taki raport, aby zachować 
chronologiczność w tym raporcie, czyli żeby można było z raportu odczytać jednoznacznie, które 
zadania, cele, zostały zrealizowane. Trudno jest tego dokonać, ponieważ w „tym” raporcie 
działania, czy realizacja zadań w zakresie danego działania, występują w różnych punktach, nie 
ma „takiego” chronologicznego odniesienia w raporcie do programu. Prosiłaby na przyszłość, 
aby raport odnosił się ściśle do sprawozdania, do danego celu, danego działania i danych zadań. 
Jak „mamy tutaj” trzy cele, to każdy cel ma pewne działania, a jeszcze do tego działania są 
zadania i bardzo trudno zorientować się, co zostało z tego programu zrealizowane  
– to jest pierwsza prośba. Drugie pytanie ma takie, że przy każdym działaniu w programie jest 
zapis stwierdzający, iż miernikiem działania będzie ustalenie ilości rodzin niewydolnych, 
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ustalenie ilości rodzin, którym udzielono pomocy, miernikiem będą dane statystyczne policji, 
wyniki badań ankietowych w porównaniu do roku ubiegłego, ilość ujawnionych spraw, upraw, 
nielegalnych laboratoriów w porównaniu do okresu ubiegłego, ilość zatrzymanych dealarów  
i do każdego działania, zadania, są właśnie te mierniki, przy czym one w raporcie nie zostały 
przedstawione. Zapytała, czy „państwo” dysponują tymi miernikami, żeby można się było 
zapoznać, bo to są dane, które przemawiają do wyobraźni i do stopnia realizacji „tego” programu. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła,  
iż rozumie pytanie z tym, że na początku, jak „przedstawialiśmy państwu ten program 
przeciwdziałania narkomanii”, było „takie” zastrzeżenie, że „wszystkie mierniki i te informacje” 
pojawią się na koniec tego roku, ponieważ jest to zbyt krótki czas, żeby można już opierać się  
na jakichś danych statystycznych, ponieważ „ten” program został uruchomiony od ubiegłego 
roku. Założenie jest takie, że na koniec tego roku, „będziemy” już dysponować ankietami, 
„będziemy” już dysponować danymi, które zostaną „państwu” przedstawione – takie było 
założenie. 
Radna Danuta Białas zwróciła się o wyjaśnienie, czy jeżeli „tu” jest omawiany program za rok 
2007, to czy „te” ankiety teraz dopiero będą przeprowadzone. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska odpowiedziała 
twierdząco. Stwierdziła przy tym, iż „takie” było założenie i nigdy nie było „takiej” informacji, 
że w „tej” chwili „będziemy” dysponować „takimi” danymi i „państwu przedstawimy.  
Radna Danuta Białas zauważyła, że z porównania raportu z uchwalonym programem wynika,  
iż właśnie nie wszystkie zadania zostały zrealizowane, bo nie ma… 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska zapewniła,  
że wszystkie zadania, które były ujęte, zostały zrealizowane. Nie ma przy tym takiego zadania, 
którego „byśmy nie zrealizowali” zgodnie z „tymi” wytycznymi… 
Radna Danuta Białas wskazała, iż jest „takie” zadanie, „cel drugi – podniesienie świadomości 
społeczeństwa o skutkach uzależnienia, działanie trzecie – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży  
i zadanie drugie – koordynowanie debaty młodzieżowej przeprowadzonej na terenie szkół, 
dotyczącej stanu rzeczy, potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży odnośnie organizacji czasu 
wolnego, poprawy sytuacji życiowej, w rodzinie, rozwijanie indywidualnych predyspozycji, 
uwzględnienie wniosków z debaty z planowanym przedsięwzięciem”. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła,  
iż „zgadza się” i takie ankiety były w ubiegłym roku przed przystąpieniem do realizacji...  
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, iż jednak nie ma tego w raporcie. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin–Wójtowska stwierdziła, że to 
nie dotyczyło realizacji, tylko to było przed realizacją, „żebyśmy w ogóle wiedzieli”, jakie 
„mamy” punkty zaczepienia i gdzie „tę” profilaktykę wprowadzać. Okazało się, że właśnie  
na terenie szkół jest największy problem, ponieważ „ta” młodzież jest najbardziej narażona  
na „takie” działania.  
Radna Danuta Białas wyraziła przypuszczenie, iż „nie rozumiemy się”, gdyż jeżeli jest 
zatwierdzony program i jest zadanie do realizacji, to jest to zadanie, które ma być zrealizowane  
w 2007 roku. Tak samo, jeżeli jest „cel trzeci – efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, 
działanie drugie – uaktywnienie organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych”, są cztery 
zadania, znowu są mierniki powyższych działań i też w „tym” raporcie o tych czterech zadaniach 
nie ma nic. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Lidia Skupin-Wójtowska stwierdziła, iż tak 
jak powiedziała – będą one na koniec roku. Takie było założenie. 
Radna Danuta Białas zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie tych „pięciu czy sześciu tysięcy”. 
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Radny Marian Kunaj stwierdził, iż przypomina sobie, że dokładnie rok temu zadał „to” pytanie  
i wróci do „tego” pytania. Zwrócił przy tym uwagę, że „pani już się uśmiecha,  
ale wiemy oboje o co chodzi”. Wyraził też przekonanie, iż żeby młodzież wychować, trzeba jej 
najpierw coś dać, „taka jest prawda”. Jego pytanie brzmiało i brzmi również dzisiaj – co się 
zrobiło przez ten rok w sprawie wypełnienia czasu wolnego młodzieży. Dochodzą do niego 
sygnały, rozmawia z młodzieżą. Nie rozmawia przy tym z wszystkimi, z całą gminą,  
ale spotykają się w pewnych miejscach, „gdzieś tam” pod drzewami zatrzymują go i musi 
powiedzieć, że podziela ich zdanie, iż bardzo mało się robi dla „tej” młodzieży „takiej” 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, która chciałaby czegoś więcej. Jeżeli sobie przypomina,  
w ubiegłym roku to było około 40% wypełnienia „tego” czasu, czy coś w „tym” rodzaju.  
Zwrócił się przy tym o wyjaśnienie, czy młodzież korzysta przez „ten” rok, co „możemy im dać”, 
co się zrobiło „w tej materii”.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski wyraził przekonanie, iż zrobiło się bardzo dużo,  
w sposób znaczący poszerzyła się oferta Mosińskiego Ośrodka Kultury, w sposób bardzo 
dynamiczny rozwija się oferta Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, jak również, jak „wszyscy 
państwo pamiętacie”, coraz większe środki „przeznaczamy” na zajęcia pozaszkolne  
w poszczególnych szkołach. Jeżeli przy tym „pan radny” jest zainteresowany pełną informacją  
o ofertach Mosińskiego Ośrodka Kultury, czy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, to 
serdecznie zaprasza. Informacja jest zarówno dostępna u dyrektora i kierownika tych placówek,  
jak i w Urzędzie Miejskim. Na pewno jest to znaczący postęp, można to porównać z latami 
minionymi. Pewnie, że „mamy” jeszcze wiele do zrobienia i „będziemy się starali”, ażeby ta 
oferta była coraz szersza, przy czym poszerzają „to” również oferty organizacji pozarządowych. 
„Przeznaczyliśmy” bardzo dużą kwotę – około 400.000,00 zł na „te” oferty i w ramach „tych” 
działań jest naprawdę coraz szersza, coraz lepiej zorganizowana oferta edukacyjna, sportowa, 
kulturalna i na pewno te działania, które będą inspirowane i podejmowane przy pomocy Rady 
Miejskiej w Mosinie, znajdą swój wyraz finansowy i wsparcie ze strony gminy.  
Radny Marian Kunaj stwierdził, że słowa „pana burmistrza” przekonują go. Zapytał, czy jednak 
„nie uważacie państwo”, że nie należałoby mocniej upublicznić, żeby to docierało do młodzieży, 
być może będzie to sposób na większe zainteresowanie.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, iż zreasumuje, czego „oczekujemy” od „pani 
kierownik”. Pierwsza sprawa, to poprawienie drobnych uchybień w raporcie, co już poniekąd 
nastąpiło i druga kwestia, zgodnie z tym, co „pani kierownik” powiedziała – pod koniec roku 
spłyną wyniki, które są sygnalizowane poprzez mierniki ułożone w związku z ankietami.  
 
do punktu 9. – Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 marca  

do 24 kwietnia 2008 r. 
Burmistrz Zofia Springer powiadomiła, że odbyło się spotkanie w sprawie gazyfikacji 

gminy z przedstawicielami „gazowni”, przy czym zostały podjęte pewne decyzje do realizacji 
przez sołtysów, czy też przewodniczących „komitetów osiedlowych”, czy przez „urząd”, w celu 
skrócenia finalizacji „tychże” zadań. Odbyło się kilka spotkań na terenie „AQUANET-u”  
i na terenie gminy, „gdzie rozmawialiśmy” o realizacji inwestycji i drugi problem jest 
załatwiony, w którym też kilka gmin uczestniczy – obsługi hydrantów i opłat za te urządzenia. 
Poinformowała też, że miało miejsce spotkanie z przedstawicielami firmy  „FALCK” – jest to 
firma, która częściowo przejęła zadania pogotowia ratunkowego i byłaby zainteresowana 
realizacją opieki sobotnio-niedzielnej, świątecznej, nocnej na terenie „naszej” gminy. Jest to „tak 
jakby” przejęcie części zadań pogotowia. Jednak temu musi towarzyszyć pewna decyzja lekarzy 
rodzinnych i w tej chwili odbyło się spotkanie tych wszystkich zainteresowanych,  
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czy niezainteresowanych przekazaniem „tych” kompetencji stron. Powiadomiła także, że „pan 
przewodniczący rady”, „pan burmistrz” Pniewski i „szef naszych sołtysów” uczestniczyli  
w spotkaniu sołtysów „województwa poznańskiego” w Orzechowie, gdzie rozmawiano  
o problemach pracy sołtysów, rad sołeckich. Poinformowała również, że „nasza” gmina 
uczestniczyła w targach turystycznych na terenie Poznania, gdzie pod szyldem „PLOT-u” 
wspólnie z wieloma gminami „mieliśmy” własne stoisko, gdzie „prezentowaliśmy swoje oferty”, 
również ofertę inwestycyjną. Powiadomiła też, iż na terenie „ośrodka kultury” odbyły się „takie” 
targi edukacyjne, o czym nie poinformowała na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie. 
Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, przy czym jest to kolejna inicjatywa Gminnego 
Centrum Informacji, które już trzeci rok jest zlokalizowane na terenie „naszej gminy”  
i funkcjonuje na terenie „ośrodka kultury”. Poinformowała także, że Gimnazjum w Pecnej 
zorganizowało „taką konferencję edukacyjną” dla nauczycieli, gdzie rozmawiano o sposobach 
pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, innych funduszy zewnętrznych – cieszyło się to 
spotkanie ogromnym zainteresowaniem, nie tylko uczestniczyli w nim dyrektorzy i nauczyciele  
z „naszej gminy”, ale również z gmin ościennych. Powiadomiła również, że uczestniczyła  
w kolejnym zgromadzeniu wspólników Związku Międzygminnego „SELEKT”, „gdzie już  
w zasadzie zarząd finalizuje” podpisanie umowy z firmą, która zaangażuje swoje środki, w celu 
pełnego recyklingu odpadów gmin, które do tego związku należą. „Sądzimy”, że w ciągu dwóch, 
trzech lat, problem „będziemy mieli” rozwiązany. W tej chwili nie będzie informowała,  
ale „problem śmieci na terenie naszej gminy” – nie tylko mówi – „zaśmiecają dzikie wysypiska, 
ale możliwość przewożenia na te ogólnodostępne, czy te dostępne dla kilku gmin śmieciowiska 
istnieje i my ten problem mamy”. Jest to przy tym szerszy temat, o którym „państwa”  
w najbliższej przyszłości poinformuje. Poinformowała też, że w poniedziałek, w Warszawie, 
brała ona udział w dość istotnym spotkaniu – stowarzyszenia samorządów na rzecz kolei 
lokalnych. Zaprowadził ją tam temat bocznicy kolejowej znajdującej się na „naszym” terenie, 
częściowo Puszczykowa, przez Mosinę, Pożegowo, do Osowej Góry, przy czym jest to odcinek 
torów nieczynny i „jesteśmy zainteresowani” w tej chwili tym, żeby on nie został w czasie 
modernizacji całej trakcji Poznań – Wrocław zlikwidowany, tylko, aby służył celom  
rekreacyjno-turystycznym. „Musimy mieć świadomość”, że to tylko będzie możliwe, jeżeli 
Puszczykowo i Mosina przejmą utrzymanie „tego” toru, przy czym będzie to dosyć 
finansowochłonne. W tej chwili „rozpatrujemy” ten problem, „będziemy musieli się wspólnie 
nad losem tego toru zastanowić”. „Tę” bocznicę chce uruchomić rekreacyjno-turystycznie 
stowarzyszenie drezyn, które mając swoją siedzibę nie na terenie „tutaj” Mosiny, przy czym był 
taki pan, który próbował „to” zrobić, ale jakoś to był słomiany zapał, z tym, że „ci” ludzie nie 
dysponują środkami oprócz pomysłu i to jest największy problem. To spotkanie, ponieważ 
uczestniczyli w nim przedstawiciele kolei, którzy zarządzają nieruchomościami, było owocne  
i do bardzo konkretnych rozwiązań będzie już „nas” prowadziło. „Nie rozmawialiśmy” tylko  
o bocznicy, ale również o innych nieruchomościach przynależących do kolei „na naszym” 
terenie. Powiadomiła także, iż zastępca burmistrza Przemysław Pniewski brał udział w spotkaniu 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, gdzie były dyskutowane proponowane 
zmiany w ustawie o samorządach terytorialnych. „Wiecie państwo”, że ta dyskusja trwa, 
wypowiadają się różne gremia, między innymi to stowarzyszenie po dyskusji sformułowało 
wnioski, które chce zgłosić do sejmu jako propozycje zmian do ustawy o samorządzie 
terytorialnym. Poinformowała również, że zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak uczestniczył 
w spotkaniu w Bełchatowie. Było to spotkanie organizowane przez spółki elektroenergetyczne, 
które zajmują się propagowaniem zasad oszczędnej eksploatacji energii na oświetlenie drogowe  
i też o sposobach konserwacji, która powinna być systematycznie wykonywana. Zapewniła przy 
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tym, że też w rozwiązania nowoczesne „mamy zamiar pójść”, też będzie to trochę kosztowało, 
ale nie ma innego wyjścia przy tak lawinowo rosnących cenach energii elektrycznej. 
Powiadomiła też, że odbyła spotkanie z przedstawicielami, projektantami z firmy, która zakupiła 
teren po „Barwie” – już ma ona wydaną decyzję o warunkach zabudowy i chcieliby „troszeczkę” 
zmienić te proponowane budynki usługowo-mieszkalne. Spotkanie było też owocne, sygnalizują 
niektóre rzeczy, sądzi, że w najbliższym czasie „ta” inwestycja będzie „tam” powstawała i teren 
będzie porządkowany. Poinformowała także, że radny Marek Klemens z mieszkańcami 
uczestniczył w spotkaniu z nią, na którym „rozmawialiśmy” o działaniach gminy na rzecz 
pomocy mieszkańcom, rozwiązania „tego” problemu, samolotów, „tej strefy F-16”. Powiadomiła 
również, że odbyły się na „naszym” terenie „takie” imprezy, uroczystości bardzo ważne. 
Podziękowała przy tym radnym, którzy w nich uczestniczyli, a ma na myśli „mszę” przy 
kamieniu papieskim, która była zorganizowana przez parafię mosińską z okazji rocznicy śmierci 
Ojca Świętego. Uczestniczyło w niej sporo mieszkańców, przy czym w ten sposób tę rocznicę 
„uczciliśmy” tym wspólnym, modlitewnym spotkaniem. Poinformowała też, że odbyły się finały 
piłki halowej na terenie „naszego” OSiR-u. „Wiecie”, że kilka drużyn, które organizują się  
na rzecz „tych” rogrywek, jakby związały się z Mosiną, ta impreza jest dosyć szeroko znana  
i wielu mieszkańców uczestniczy w „tych” spotkaniach. Powiadomiła także, że z inicjatywy 
Mosińskiego Ośrodka Kultury odbył się drugi raz festiwal gitary pod hasłem: „Gitara bez barier”, 
który drugi rok był zorganizowany, przy czym jest to festiwal ogólnopolski i cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Dotyczy „to” tych osób, które grą na instrumencie lub muzyką 
wykonywaną przez wirtuozów gitary się interesują. Bardzo dobrze zorganizowane przez MOK, 
„te dni” trwały od czwartku – inauguracja w Izbie Muzealnej koncertem „naszych tutaj” 
wykonawców – p. Anny Borkowskiej, która prowadzi „wyższą szkołę gitarową” i p. Remigiusza 
Szumana – oni dali wprowadzający koncert, przy czym szkoda, że tak mało radnych „w tym” 
uczestniczyło, gdyż rzeczywiście „dni” były bardzo interesujące, dobrze zorganizowane,  
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko młodzieży, ale wiele osób w średnim wieku  
i starszych uczestniczyło w „tych dniach festiwalowych”, nie tylko w warsztatach przed 
południem, ale potem w „tych finalnych” koncertach. Jak „czytaliście państwo” pewnie, patronat 
nad festiwalem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który w niedzielę, na ostatnim 
koncercie zespołu „Voo Voo” wspólnie z małżonką uczestniczył. Poinformowała również,  
że odbył się już piąty turniej taneczny różnych formacji tanecznych zorganizowany też przez 
OSiR, przy czym jest to impreza, która też się zadomowiła i już jest grupa entuzjastów co roku 
czekająca na „tego rodzaju” zdarzenie w Mosinie. Powiadomiła też, że odbył się też interesujący 
koncert na terenie Mosińskiego Ośrodka Kultury, zespołu „naszych dzieci śpiewających”, 
zespołu, który prowadzi p. Nowak-Połczyńska. Jest to bardzo znana artystka operowa  
i „bardzo się cieszymy”, że podjęła się „tę” młodzież prowadzić, już są rzeczywiście bardzo 
dobre efekty jej działalności. Jest to jedna z ofert dla młodzieży, przy czym można do tego 
zespołu, który już śpiewa, wstąpić. Poinformowała także, że odbył się kolejny wernisaż w Galerii 
Miejskiej. Zwróciła przy tym uwagę, że galeria ta przygotowuje się do jubileuszu 15-lecia, który 
będzie miał miejsce „7 czerwca”, o czym chciałaby „państwa” poinformować. Powiadomiła 
również, że odbyły się zebrania wiejskie na terenie Rogalinka, na terenie osiedla „Czarnokurz”  
i sprawozdawczo-wyborcze zebranie „gminnego związku emerytów, rencistów i inwalidów”. 
Doszło tam do „pewnych” zmian, ale „pan prezes” został ten sam. Poinformowała też,  
że delegacja „naszej gminy” uczestniczyła na terenie „zaprzyjaźnionej” gminy Seelze,  
w uroczystości nadania tytułu zasłużonego obywatela Seelze burmistrzowi, który pełnił funkcję 
przez 20 lat, p. Niebuhrowi. Czteroosobowa delegacja „naszej” gminy uczestniczyła w tej 
uroczystości, a wcześniej „uczestniczyliśmy” w spotkaniu z nowym burmistrzem, z którym 
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„rozmawialiśmy” o współpracy „naszych” gmin. Jako przedstawiciel gminy na zewnątrz, 
zgodnie „z ustawą” zaprosiła nowego burmistrza do Mosiny i prawdopodobnie uświetni on swoją 
obecnością właśnie 15-lecie Galerii Miejskiej. Sądzi, że w tym czasie „zorganizujemy” 
spotkanie, żeby również mógł spotkać się z podmiotami, czy z przedstawicielami organizacji, 
podmiotów, które chcą kontynuować, czy jeszcze nawiązywać współpracę z „tą” zaprzyjaźnioną 
gminą Seelze. Przedstawiła przy tym przebieg wyborów na burmistrza Seelze. Powiadomiła 
także, że p. Niebuhr, były burmistrz, który był zaprzyjaźniony  wieloma osobami  z „naszej” 
gminy, przekazuje „wam” serdeczne pozdrowienia, był bardzo zadowolony z „naszej” wizyty, 
wszystkie osoby, które przemawiały podczas „tej” uroczystości wyrażały zadowolenie,  
że „jesteśmy”, że „reprezentujemy” gminę zaprzyjaźnioną i „wszyscy” wyrażali wolę  
i zadowolenie ze współpracy. Z tego, co „wiemy”, aktywnie współpracują stowarzyszenia: „chór 
kościelny”, „kurki”, harcerze i dwie szkoły. „Chcemy spowodować” w najbliższym czasie 
wymianę „naszej orkiestry harcerskiej” – w tej sprawie „zaczęliśmy częściowo rozmawiać”.  
W przyszłym roku „ustalimy” datę, być może „będziemy wspólnie obchodzili 10-lecie 
podpisania umowy”, gdyż początki współpracy, to rok „99” i potem podpisanie umowy  
na terenie Niemiec i „tu” Polski, także jest trochę rozbieżności w datach. Niemniej rozmowa 
również dotyczyła, jak dalej współpracować i jak zorganizować obchody tego 10-lecia. Być 
może „będziemy organizowali dzień Seelze tutaj”, a w Seelze „dzień Mosiny”, z taką szeroką 
wymianą na terenie tej gminy zaprzyjaźnionej.     
W trakcie tego wystąpienia, Salę Reprezentacyjną opuścił radny Waldemar Wiązek, tak więc 
odtąd w dalszych ciągu XXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało już tylko 20 radnych. 
 
do punktu 10. – Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.  
 Prowadzący obrady Jacek Szeszuła przypomniał, iż „30 kwietnia” mija termin składania 
oświadczeń majątkowych, a nie wszyscy już to uczynili. Wyraził też przypuszczenie, że radni 
otrzymali zaproszenie do udziału w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi  
oraz 160. rocznicą Rzeczypospolitej Mosińskiej, przy czym całość uroczystości odbywa się  
w Rogalinie. Zwrócił także uwagę, że w materiałach radni otrzymali pismo „pani burmistrz”  
z Puszczykowa w sprawie stowarzyszenia gmin, przy czym Luboń jeżeli „nie zrobi kroku  
albo do przodu, albo do tyłu”, to sądzi, iż również nic „nie potrafimy, raczej nie musimy  
w tym kierunku zrobić”. Przypomniał również, że w miesiącu maju odbędą się dwie sesje Rady 
Miejskiej w Mosinie – sesja uroczysta w dniu „17 maja” i sesja robocza – „29 maja”. 
Poinformował też, że w poniedziałek „5 maja”, odbędzie się spotkanie przewodniczących komisji 
stałych Rady Miejskiej w Mosinie, na które zaprasza również „szefów” klubów, a dlaczego  
– powiadomi w dalszej części. Przypomniał także, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie nie został do końca zrealizowany jeden z punktów, mianowicie zamiast składania 
sprawozdań ustnych, prosił, „abyście państwo złożyli” sprawozdania z funkcjonowania komisji 
pisemne – „króciuteńkie”, dosłownie w 5 zdaniach. Wpłynęły przy tym sprawozdania z dwóch 
komisji – „szefom komisji” za to dziękuje. „Od reszty” w dalszym ciągu oczekuje, jako że będzie 
„to” załącznik do protokołu. Przypomniał również, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Mosinie padła propozycja, a potem wniosek, aby sesje kończyć o godzinie 21.00,  
a jeśli nie – to przerwać sesję i wyznaczyć kolejny termin jej odbycia. Ten wniosek jednak został 
wycofany i myśli, że dobrze. Jak wygląda statystyka długości czasu trwania sesji z wyłączeniem 
sesji uroczystych – na przykład w kadencji poprzedniej, w okresie lat „dwa-dwa, dwa-trzy”,  
3 sesje kończyły się przed godziną 21.00, 4 sesje przed godziną 22.00, 5 sesji przed godziną 
23.00. „Dwa-cztery” – 3 sesje przed 21.00, 5 sesji – przed 22.00 i jedna sesja zakończyła się  
o 23.55. „Dwa-pięć, dwa-sześć” – 8 sesji między 21.00 a 21.30, ale również sesje  
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kończyły się o 22.30 i 22.15, a niektóre sesje zaczynały się w czasie wcześniejszym w stosunku 
do godz. 16.00 i przez to kończyły się wcześniej relatywnie w stosunku do rozpoczęcia. Jak to 
wygląda obecnie – jest to na zasadzie skali porównawczej. Jedna sesja zakończyła się  
o godz. 16.35, 3 sesje zakończyły się w granicach godz. 17.00, jedna sesja o 18.00, 5 sesji 
pomiędzy 19.00, a 19.50, 5 sesji 20.00–21.00, 5 sesji 21.00–22.00 i 4 sesje 22.00–23.00. Tak 
więc jest to zjawisko mniej więcej porównywalne, niezależnie jaka była kadencja, sesje kończyły 
się różnie i często kończyły się późno. Przypomniał przy tym, że ze strony „państwa” radnych 
były takie propozycje, aby sesje Rady Miejskiej w Mosinie wzorem rady powiatu  
rozpoczynały się o godz. 10.00, były też takie propozycje, aby sesje rozpoczynać o godz. 12.00, 
13.00, 14.00, bądź 15.00, jak i również o 16.00. Były również takie propozycje, aby punkt, który 
wywołuje stosunkowo dużo dyskusji – „zapytania i wnioski radnych” – przenieść na początek 
sesji. Nie wie przy tym, czy byłby to pomysł szczęśliwy, gdyż powodowałoby to pewne 
perturbacje. Otóż aby cokolwiek przyspieszyć, czy zreorganizować w sensie pozytywnym, 
chciałby „państwu” „pewne rzeczy” zaproponować, o których już nieraz mówił. Pierwsza 
kwestia jest następująca: prosiłby, aby na dwa lub trzy dni przed sesją Rady Miejskiej w Mosinie 
przesłać ewentualne zapytania, czy interpelacje do Biura Rady, przy czym „my” automatycznie 
po przekazaniu, „przekażemy” „państwu burmistrzom”. „Państwo burmistrzowie” już będą mieli 
gotowy materiał syntetycznie opracowany, który mogą przedstawić pytającemu na sesji. Istotną 
sprawą dla niego jest, aby wszelkie pytania „przenosić na komisje”. Zresztą „pan burmistrz” 
Pniewski mówił, że pogłębianie wiadomości, to jest pytanie, pytanie i jeszcze raz pytanie. Jest 
tylko jeden mały problem, że załóżmy ci, którzy pracują przykładowo w Komisji Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, czy jakiejkolwiek innej komisji, nie zawsze będą wiedzieli,  
co się dzieje w innych komisjach. „Tu” powstają „pewne” luki, które ewentualnie można 
zaspokoić, dopytując na sesji, a oprócz tego chce „państwu” zaproponować, aby na zapytanie 
radnego przeznaczyć czas tylko 1 minuty i będzie to egzekwował, jeśli Rada Miejska w Mosinie 
wyrazi zgodę. Jeśli bowiem ktoś przemyśli pytanie, będzie to pytanie merytoryczne, dotyczące 
sprawy, a nie „wycieczek osobistych”, albo „budowania jakiejś aureoli” dotyczącej sprawy,  
to myśli, że w ciągu jednej minuty potrafi on zawrzeć całe pytanie. Zaproponował też, aby czas 
wystąpienia radnego w sprawie na sesji Rady Miejskiej w Mosinie trwał od 3 do 5 minut, a czas 
wystąpienia szefa klubu w sprawie, wynosił od 5 do 7 minut. Jeśli „państwo” wyrażają zgodę  
na to, to będzie on tego konsekwentnie przestrzegał, mając do dyspozycji „statut gminy”, gdzie 
są wyraźne stwierdzenia, że należy przywołać do porządku, albo wręcz, co uważa, że jest czymś 
drastycznym – pozbawić głosu radnego. Stwierdził także, że w dniu „31 marca”, na spotkaniu  
z przewodniczącymi komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie powiedział, iż pozwala na częste 
zabieranie głosu, ale to wcale nie znaczy, że korzystający z „tego” mają prawo do nadużywania 
czasu w formie swoich wystąpień oraz wypowiedzi. Jest to element świadczący również  
o poszanowaniu przez korzystającego z głosu wszystkich członków Rady Miejskiej, 
zaproszonych gości, przysłuchujących się obradom oraz prowadzącego obrady. Stąd też apeluje 
do „szanownych państwa radnych” o przedyskutowanie tychże jego propozycji i dlatego zaprasza 
na posiedzenie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie w dniu „5 maja”  
po to, „żebyśmy” ewentualnie być może coś nowego ustalili, ale po to, żeby raz  
– zdyscyplinować, a dwa – faktycznie przyspieszyć obrady, gdyż niektóre sprawy są zupełnie 
niepotrzebne. Wyraził przy tym przekonanie, iż „nie potrzebujemy dyskutować nad tym”, gdyż to 
jest propozycja dla „państwa”, dla „klubów”. 
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do punktu 11. – Zapytania i wnioski radnych. 
 Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż zgodnie z zapowiedzią zawartą  
w przedstawionym przez siebie wcześniej stanowisku Klubu Radnych „Praworządna Gmina”, 
zgłasza wniosek do Komisji Rewizyjnej o skontrolowanie, wyjaśnienie okoliczności 
wydatkowanych środków w kwocie 566,72 zł na zorganizowanie festynu na terenie Osiedla nr 7   
w dniu 1 września 2007 roku. Wniosek „kierujemy” do Komisji Rewizyjnej, ponieważ jest ona 
władna i powinna dysponować pełnymi dokumentami, a Radzie Miejskiej w Mosinie przedstawić 
wniosek końcowy. 
Radny Marian Kunaj stwierdził, iż zanim „przystąpimy” do głosowania, przy czym on nie jest 
przeciwny temu, chciałby jednak coś więcej wiedzieć o tej wydatkowanej kwocie, może „pani 
burmistrz” albo ktoś, gdyż chciałby mieć świadomość tego, za czym głosuje. 
Radna Małgorzata Twardowska zwróciła uwagę, że wniosek jest postawiony do Komisji 
Rewizyjnej, a ona jest władna w tym działaniu. „Mamy taki specjalny” organ, który jest 
upoważniony właśnie do tego, co „pan” mówi. Wyraziła pogląd, że trudno decydować  
i dyskutować na ten temat, jak właśnie „mamy” komisję, niechże ona wstępnie nawet i zakończy 
odpowiednim wnioskiem, niech zbada sprawę i nic więcej. 
Radny Marian Kunaj zwrócił się z prośbą, aby radna Małgorzata Twardowska uzasadniła swój 
wniosek, chociaż w tej materii.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, że w stanowisku klubu przedstawiła, że są pewne 
wątpliwości, gdzie cytowała ona pisma, aby nie być posądzoną o nieścisłość. Te nieścisłości, 
które się wkradły i są do jej dyspozycji, a myśli, że w szczegółowej analizie Komisja Rewizyjna 
będzie mała szerszy zakres, wyjaśni spokojnie, bez emocji i zakończy odpowiednim wnioskiem, 
bo nie podejrzewa – tak jak czytała – to są jakieś złe sformułowania i nieścisłości, jak 
przytaczała. „Fundusz ochrony środowiska”, wydatkowanie środków, bardzo spokojnie 
„wyjaśnijmy” i nic więcej. 
Radna Danuta Białas zwróciła się z pytaniem, czy radna Małgorzata Twardowska wyjaśniła tę 
sprawę z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bogusławem 
Baraniakiem.  
Radna Małgorzata Twardowska odpowiedziała przecząco. Poinformowała przy tym, iż było to 
przed sesją, niedawno – wczoraj, „mamy te materiały”. Są to przy tym pisma, które były,  
a wniosek, myśli, że jest jak najbardziej „władny”, bo „to jest właściwa komórka”, właściwa 
komisja, która tymi sprawami powinna się zająć.  
Radny Jan Marciniak wyraził przekonanie, iż jakikolwiek podobny, w jakiejkolwiek sprawie 
wniosek do Komisji Rewizyjnej „powinniśmy” w całości poprzeć, gdyż jedynie wyjaśnienie 
sprawy przez Komisję Rewizyjną, którą „powołaliśmy”, do której „mamy” pełne zaufanie, 
będzie wyjaśnieniem jednoznacznym. Jeżeli są przeciwnicy, zwolennicy tego typu wniosku,  
to uważa, że jest to całkowicie nieuzasadnione, wręcz niewłaściwe.  
Radny Waldemar Waligórski zwrócił się z prośbą, aby radna  Małgorzata Twardowska wyjaśniła 
„tę” kwestię z „panem kierownikiem” i jeżeli nie uzyska odpowiedzi, to wtedy „możemy 
zareagować”.  
Radna Małgorzata Twardowska zauważyła, iż radny nie ma prawa i możliwości wglądu  
do faktur. W pismach, którymi dysponuje z Osiedla nr 7, są naprawdę drobne rozbieżności  
i wątpliwości. Nie uważa się ona przy tym za osobę kompetentną, upoważnioną do tego, aby to 
ona była i „żebyście państwo zaufali” jej osobie. Tak, jak „tutaj” radny Jan Marciniak 
powiedział, „mamy” organ, który świetnie to zadanie spełni i zakończy odpowiednim wnioskiem. 
Może dostarczyć te pisma, które ma i te wątpliwości, o których w swoim wystąpieniu mówiła. 
Wystarczyło tylko jednoznacznie określić, że ze środków „funduszu ochrony środowiska”  
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i na co były wydatkowane te środki. Wyraziła przy tym przypuszczenie, że „komisji” zajmie to 
„pół godzinki” czasu i nic więcej.  
Radny Marian Kunaj wyraził przypuszczenie, iż stawiając wniosek „pani radna” ma wątpliwości. 
Zapytał przy tym, na czym one polegają.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż jeszcze raz powtarza, że nie czuje się osobą 
kompetentną i właściwą. Rada Miejska w Mosinie, powołując skład Komisji Rewizyjnej ma 
każdego z przedstawicieli – jest to jak najbardziej obiektywna komisja, która właśnie będzie 
miała przedstawione dokumenty, a jeżeli nie będzie miała pełnej informacji, to mogłaby poprosić 
p. Baraniaka o uściślenie, o ustosunkowanie się i wszystko na ten temat.  
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak zwróciła się z pytaniem do radnej Małgorzaty Twardowskiej, 
czy to jest jej prywatne śledztwo, bo „pani mówi, że ma pani w swoich rękach, jakieś tam 
papiery”.  
Radna Małgorzata Twardowska stwierdziła, iż jest ona, tak jak i „pani”, radną. Pełni funkcję.  
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak zwróciła się z prośbą o konkretną odpowiedź.  
Radna Małgorzata Twardowska oświadczyła, iż nie prowadzi prywatnego śledztwa.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, iż padła odpowiedź, przy czym cały czas 
atmosfera „naszego dzisiejszego” spotkania była stosunkowo miła, więc – bez komentarza. 
Radna Krystyna Szczygieł–Nowak oświadczyła, że przeprasza i zapewniła, iż nie miała takiej 
intencji, żeby psuć atmosferę. Zaintrygowało ją to, ponieważ sformułowane zdanie przez „panią” 
było tak, a nie inaczej. Następnie przeprosiła i podziękowała za odpowiedź.  
Prowadzący obrady Jacek Szeszuła poddał pod głosowanie wniosek radnej Małgorzaty 
Twardowskiej o skontrolowanie, wyjaśnienie okoliczności wydatkowania środków w kwocie 
566,72 zł na zorganizowanie festynu na terenie Osiedla nr 7 w dniu 1 września 2007 roku.  
W jego wyniku Rada Miejska w Mosinie przyjęła powyższy wniosek 12 głosami „za”,  
przy 8 głosach „wstrzymujących się”.  
Radna Danuta Białas przypomniała, iż na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu „28 lutego”, 
„pani burmistrz” ustosunkowała się do artykułu, który ukazał się w „Głosie Wielkopolskim”, 
związanego ze sprawami PKP. W ostatnim wydaniu, numerze „Gazety Mosińsko-
Puszczykowskiej”, jest artykuł pt. „Zamieszanie wokół inwestycji kolejowych”, nawiązujący  
do „tych” wydarzeń. Po przeczytaniu tego artykułu, w jego treści zostały wskazane dwie osoby, 
wymienione z imienia i nazwiska: p. Marciniak jako przewodniczący „komisji budżetowej”  
i p. Marek Klemens jako przewodniczący „komisji inwestycji”. Coś jej przy tym „tu” nie pasuje, 
gdyż na sesji w dniu 28 lutego, w kontekście „tego” artykułu, były wymieniane dwa inne 
nazwiska i zniknęło nazwisko radnego Jerzego Falbierskiego, a pojawiło się nazwisko radnego 
Marka Klemensa. Zwróciła się przy tym o wyjaśnienie, czy p. Marek Klemens jest  
w jakiś sposób związany z „tym” artykułem, który ukazał się w „Głosie Wielkopolskim”,  
gdyż z „tego” artykułu, nie znając sprawy, mówi teraz w imieniu czytelnika, który nie zna 
kontekstu sprawy, winnymi zamieszania są dwie osoby: p. Jan Marciniak i p. Marek Klemens. 
Zapytała, co się stało z p. Jerzym Falbierskim. Stwierdziła przy tym, iż bardzo „pana radnego” 
przeprasza.  
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski zauważył, że „panie przewodniczący, sprostowania, 
to raczej do redakcji, a nie na sesji”. 
Radna Danuta Białas zwróciła uwagę, że skorzystała z tego samego prawa, co „pani burmistrz”, 
która na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie też wypowiadała się na temat artykułu, który 
ukazał się w „Głosie Wielkopolskim”. Także idąc tym tropem, skorzystała ona z tego samego.  
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Radny Marek Klemens stwierdził, że on akurat nic nie wie „o tym” artykule, nie czytał go, nikt  
z nim nie rozmawiał, także nie wie, dlaczego o nim piszą, może dlatego, że „każdy z nas  
– jesteśmy osobami publicznymi” i można.  
Radny Paweł Przybył oświadczył, że chciałby zwrócić uwagę „państwa, pani burmistrz i pana 
prawnika”, na statuty osiedli. Rozmawiał już z „panem prawnikiem”, przy czym chodzi  
o poprawienie „tych” statutów i zamieszczenie ich na stronie internetowej, gdyż zdarza się 
często, że mieszkańcy dowiadują się, pytają się, gdzie mogliby pobrać statut, zapoznać się  
z „tym” statutem. Są „tutaj” takie sformułowania, jak „Zarząd Miejski”, dlatego prosiłby  
o uporządkowanie tego i o zamieszczenie wszystkich statutów osiedli na stronie internetowej 
gminy. 
Zastępca burmistrza Przemysław Pniewski powiadomił, że „zwróciliśmy się” oficjalnie  
do sołtysów i przewodniczących „komitetów osiedlowych” o wniesienie propozycji, które 
ewentualnie byłyby oczekiwane przez poszczególne jednostki pomocnicze, w związku z czym 
„oczekujemy” na nie. Natomiast te zmiany, o których mówi „pan radny”, dotyczące sformułowań 
typu: „zarząd” itd., one już były zmienione ustawą, także tutaj nie ma potrzeby tylko i wyłącznie 
z tego powodu zmieniania statutu.  
Radny Paweł Przybył stwierdził, iż w tej kwestii chodziło mu tylko o kosmetyczne zmiany  
w tych oficjalnych dokumentach, które może każdy radny otrzymać. Chodziło o poprawki,  
żeby poprawić zarząd osiedla na burmistrza.                 
Radny Jerzy Falbierski oświadczył, że sprawcami zamieszania „na wiadomej komisji”, w której 
„uczestniczyliśmy”, byli „dwaj kolejarze”, którzy przyjechali niekompetentni i powiedzieli to,  
co powiedzieli, sposób, w jaki powiedzieli, jak byli przygotowani, „odniósł się echem”. 
Natomiast jego wpływ na to, co jest pisane, jest znikomy, albo żaden. Poda przykład innego 
momentu, kiedy „byliśmy” razem z „panem przewodniczącym” w Puszczykowie i po „naszym” 
pobycie, bez „naszej” wiedzy i zgody pojawił się artykuł, w którym na pierwszym froncie 
pojawiła się jego skromna osoba, nie wie z jakiego powodu. Z komentarza pod tym zdjęciem  
i z artykułu wynikało, że tematem głównym, który jego osobiście nurtował, w którym był 
przedstawiony, to była sprawa samolotów F–16, a w wypowiedzi z protokołu z tego spotkania, 
mówił o zupełnie czymś innym – o załatwieniu problemu śmieciowego w ramach problemu  
i współdziałania gmin i w tym celu „tam się wybraliśmy”.  
Radny Jan Marciniak stwierdził, iż radna Danuta Białas zadała tak proste pytanie, na które nie ma 
odpowiedzi i myśli, że nie będzie odpowiedzi. Wyraził przy tym przekonanie, iż jest żenującą 
„rzeczą”, jeżeli ktokolwiek z radnych i w ogóle z mieszkańców, nie tylko gminy Mosina, 
tłumaczy się z wypowiedzi. „Artykuł” jest oczywiście tendencyjny i celowy, bo to jest chyba  
dla wszystkich „państwa” jasne. Dlaczego radny Jerzy Falbierski nie znalazł się „w tym” artykule 
– też „wiemy” – dlatego, że „siedzi niestety po drugiej stronie stołu”. Po trzecie byłoby bardzo 
zasadnym, aby „redaktor czasopisma” zwrócił się do redaktora „Głosu Wielkopolskiego”  
i zapytał, z kim rozmawiał, gdyż uzyskałby odpowiedź, że rozmawiał z radnym Jerzym 
Falbierskim, natomiast z nim rozmawiał jako drugim. 
Radny Jerzy Falbierski wyraził przekonanie, iż to, co powiedział przed chwilą jest prawdą  
i jeszcze raz powtarza – zamieszania narobili przedstawiciele „bardzo poważnych kolei”,  
po drugie – prawda ma jedno imię, to, co radny Jan Marciniak mówi jest prawdą i temat 
interesował „nas” nie dlatego, żeby zrobić sobie kampanię wyborczą, ani dla radnego Jana 
Marciniaka, ani dla niego to nie była żadna kampania wyborcza, tylko niepokój związany z tym, 
że inwestycja się zaczyna w 2008 roku, a to, co „usłyszeliśmy” było tak bliskie tego terminu i tak 
niewiarygodnie nie zgadzało się z tym, co było ustalone, o czym również wiedział, że „to” było 
głównym powodem niepokoju, a nikt tego nie zdementował „w trakcie komisji”.  
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Radny Jan Marciniak podziękował radnemu Jerzemu Falbierskiemu. 
Redaktor naczelny „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” Elżbieta Bylczyńska zwróciła uwagę 
radnemu Janowi Marciniakowi na to, że „ten” artykuł, który „pan” nazwał tendencyjnym, jest 
artykułem, który stwierdza pewne fakty, natomiast w części wypowiedzi dotyczącej „pana”  
i „pana Klemensa”, wypowiada się „pani burmistrz”, dokładnie to samo powiedziała,  
co powiedziała na sesji Rady Miejskiej w Mosinie, także jest to cytat i prosi, aby jej nie zarzucać 
tendencyjności, gdyż nie komentuje wypowiedzi „pani burmistrz”, ani „pana”. Ona przedstawia 
sytuację taką, jaka miała miejsce i od strony „kolei” i od strony wypowiedzi „pani burmistrz”. 
Radny Marian Jabłoński stwierdził, iż chciałby poruszyć cztery kwestie. W pierwszej sprawie, 
został on przez „radę” desygnowany jako obserwator do rozmów kwalifikacyjnych  
z kandydatami na strażników miejskich. Przedstawił przy tym relację z przebiegu rozmowy 
kwalifikacyjnej w dniu 27 marca br. Następnie stwierdził, że w drugiej sprawie właściwie jest to 
wniosek, który kieruje do wszystkich przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej  
w Mosinie. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, brał ostatnio udział w posiedzeniu 
Komisji Mieszkaniowej. Przyznaje on, że w samorządzie działa od niedawna. Być może ci, 
którzy dłużej pracują, znają na terenie gminy pewne osoby, pewne problemy, które jemu nie są 
znane. Wydaje mu się, przy czym są to takie jego przemyślenia, być może powinien je zgłosić  
od razu na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, ale trochę się zastanawiał. Zaproponował,  
aby na posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej, „te” wnioski były odpowiednio „nam” 
zreferowane na piśmie. Rzecz dotyczy bardzo drażliwej sprawy, bardzo ważnej – dotyczy 
mieszkań. Bardzo trudno jest zdecydować, czy przydzielić „to” osobie, która „o kilka metrów” 
ma swoją dotychczasową, bardzo niewielką powierzchnię, czy zwiększyć, czy dać innej osobie, 
która znalazła się „na bruku”. Wyraził przy tym przekonanie, iż ułatwiłoby to radnym 
przygotowanie się. Mając wcześniej takie sprawozdanie, mógłby ewentualnie wynotować sobie 
pytania, zastanowić się, natomiast tak na gorąco jest trudno niekiedy decydować. Myśli przy tym, 
że ułatwiłoby to wszystkim pracę. Zapewnił też, iż chyba jak wszyscy członkowie tej komisji, nie 
ma żadnych zastrzeżeń do uczestniczących w pracach tej komisji pracowników „urzędu”  
– na wszystkie zadane pytania udzielili odpowiedzi. Chodzi mu o to, żeby członkowie komisji 
mieli ten czas, z pełną świadomością, żeby mogli „tę” decyzję podjąć. Przy okazji ma też taką 
propozycję, myśli, że byłoby dobrze, „gdybyśmy zostali zaopatrzeni” w jakiś raport na temat 
mieszkań komunalnych, ile ich „mamy”, jaka to jest substancja, powierzchnia, ile osób je 
zajmuje, jak jest kolejka itd. Z racji uczestnictwa w Komisji Mieszkaniowej, trochę się 
dowiaduje, ale ta wiedza jego absolutnie dalej go nie satysfakcjonuje. Stwierdził także,  
iż chciałby zadać pytanie „panu przewodniczącemu” i panu radnemu Falbierskiemu. Przyznaje, 
że spóźnił się, bo powinien je zadać w punkcie debaty nad „absolutorium”, licząc na to, że będą 
inni, że będzie dyskusja, tymczasem dyskusji nie było, została zamknięta – może i lepiej.  
Zwrócił się z prośbą o wybaczenie, jeżeli to jego pytanie jest naiwne, ale jemu wiadomo, iż jest 
klub „nowoczesna rzeczpospolita”, jest „koalicja”, są „niezależni” i wie, że jest niezrzeszony 
„poseł” Jerzy Falbierski, członek PSL-u, prezes „miejsko-gminnego PSL-u”. Tymczasem opinia, 
którą radny Jerzy Falbierski wygłosił, to było stanowisko, przy czym przeprasza za słowo, 
„egzekutywy komitetu”. Wyraził przy tym przekonanie, iż „tu” się wypowiadają radni, przy 
czym przyznaje się, że oczekiwał na wystąpienie radnego Mariana Kunaja, jako 
przewodniczącego Koła PO. Wyraził także wątpliwość, czy jest w błędzie, czy dobrze myśli,  
„bo tak to zabrzmiało”. On oczekiwał opinii radnego Jerzego Falbierskiego, tymczasem usłyszał 
on opinię „komitetu”. 
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Radny Jerzy Falbierski wyraził przekonanie, że czasy komitetów już minęły. Stwierdził przy tym, 
iż komitet wyborczy, który tworzyło każde ugrupowanie, między innymi również „koalicja 
samorządowa”, „wypromował” w jego przypadku tylko jednego radnego. Jego praca 
samorządowa polega na tym, że on konsultuje to, co „państwu” on przekazuje,  
albo we wnioskach radnych pisanych, bo w większości wniosków swoich nie odczytuje, tylko 
składa jako dokument i w takiej formie to „krąży” między Biurem Rady, „burmistrzem”, a nim. 
Natomiast to, co się dzieje „na komisjach”, on konsultuje z Zarządem Gminnym PSL-u i to,  
co jest prawdą, on powiedział. Jeżeli „panu radnemu” to przeszkadza, to będzie on mówił, że „ja 
radny, członek PSL-u, mówię tak, czy inaczej”, albo nie będzie on w tej sprawie „zajmował” 
głosu w tym momencie, w tym punkcie sesji Rady Miejskiej w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Jacek Szeszuła stwierdził, iż zdaje sobie on sprawę, że „te” opinie „w tym 
punkcie” powinni zgłaszać szefowie klubów, reprezentując stanowiska klubów. Natomiast radny 
Jerzy Falbierski nie jest w stanie stworzyć żadnego klubu, ze względu na to, że ten klub liczy się 
od dwóch radnych. Dlatego zaznaczył on, iż kurtuazyjnie prosi radnego Jerzego Falbierskiego  
o wyrażenie opinii. Była to przy tym opinia radnego Jerzego Falbierskiego i praktycznie PSL-u. 
Radny Marian Jabłoński zapewnił, iż odpowiedź on zrozumiał, tyle tylko, że po raz pierwszy 
usłyszał on z ust radnego Jerzego Falbierskiego nie własne stanowisko, a stanowisko partii.  
Radny Marian Kunaj stwierdził, iż chce on odpowiedzieć radnemu Marianowi Jabłońskiemu, 
który niejako wywołał jego nazwisko i reprezentowaną przez niego partię, że pismo jest złożone 
na ręce „pana przewodniczącego” i pewne prawa sobie „gwarantujemy” jako partia polityczna.  
 
do punktu 12. – Zakończenie sesji.  

Prowadzący obrady Jacek Szeszuła podziękował za konstruktywność wypowiedzi,  
za zwartość i wielkie zdyscyplinowanie. Następnie podziękował za udział radnym, gościom  
oraz przybyłym mieszkańcom gminy Mosina i zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej w Mosinie 
o godz. 19.30.           
 
 
   Protokołował                                    Przewodniczył 
 
Piotr Sokołowski                            Jacek Szeszuła 

   Radna nadzorująca 
  sporządzenie protokołu 

 
  Krystyna Szczygieł–Nowak  
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Lista załączników 
 

1. Uchwała nr XXVII/162/08 wraz z listą radnych z głosowania imiennego nad projektem 
uchwały w powyższej sprawie. 

2. Kserokopia uchwały Nr 49/17/0954/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o przedłożonym w dniu 20 marca 2008r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta  
i Gminy Mosina za rok 2007. 

3. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 kwietnia 2007 r.  
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2007 rok 
wraz z opinią o wykonaniu budżetu Gminy Mosina za 2007 rok. 

4. Stanowisko Klubu Radnych „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” w sprawie 
wykonania budżetu Gminy Mosina w 2007 roku. 

5. Stanowisko Klubu Radnych „Praworządna Gmina” w sprawie wykonania budżetu Gminy 
Mosina na 2007 rok z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

6. Kserokopia stanowiska Klubu Radnych Koalicji Samorządowej z dnia 24 kwietnia  
2008 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium za wykonanie 
budżetu Gminy Mosina w 2007 roku. 

7. Uchwała Nr 47/17/0955/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mosina w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Mosina z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. 

8. Raport z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”. 
9. Lista obecności radnych. 
10. Lista zaproszonych gości. 

 


