
Szanowni Państwo, 

 

Po 11 latach pracy na rzecz mosińskiego samorządu na podst. art. 383 ust. 1 pkt 4 

Kodeksu Wyborczego zrzekłam się z dniem 31 grudnia 2021 r. mandatu radnej Rady 

Miejskiej w Mosinie. 

Moja rezygnacja była trudną, ale przemyślaną decyzją, do której dojrzewałam od lutego 

2021 r. tzn. od sprawy wodociągu w lesie w Pecnej.   

Przez 10 lat samorząd był dla mnie pasją, której poświęcałam mnóstwo czasu. To 

jednak jest już czas przeszły.  Utrata zaufania do burmistrza sprawiła, że przestałam 

zadawać pytania i składać interpelacje, choć wcześniej złożyłam ich aż 415.   

Utrata wiary w sens pracy radnego w tych warunkach, a także zwiększone obowiązki 

rodzinne i stan zdrowia spowodowały, że nie mogę już dłużej wypełniać obowiązków 

radnej tak, jak bym tego chciała. Uznałam, że w tej sytuacji właściwym rozwiązaniem 

jest przekazanie mandatu w inne ręce. 

Moje miejsce w Radzie zajmie Ziemowit Maląg, kolejna osoba z największą ilością 

głosów na liście nr 15 w okręgu wyborczym nr 3. Mam nadzieję, że złoży on ślubowanie 

już na najbliższej sesji.  

Pragnę podziękować Mieszkańcom za zaufanie, którym obdarzyli mnie w trzech 

kolejnych wyborach. Starałam się wykonywać swoje obowiązki uczciwie i sumiennie. 

Przepraszam tych, których zawiodłam i którym będzie trudno zrozumieć  

i zaakceptować moją decyzję. 

Chciałabym podziękować także za siedmioletnią współpracę Piotrowi Sokołowskiemu, 

kierownikowi Biura Rady a także Anicie Ćwiklińskiej i Monice Kujawskiej - 

pracownikom Biura Rady. Wasz profesjonalizm i życzliwość były dla mnie ogromnym 

wsparciem, a współpraca z Wami wielką przyjemnością. Udało się nam wspólnie 

wyeliminować papier z pracy Rady i w styczniu 2016 r. wdrożyć esesję, co zwiększyło 

transparentność funkcjonowania Rady. Mieszkańcy mają obecnie na portalu 

mosina.esesja.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ogromny zbiór informacji, bez 

porównania większy niż w innych gminach.  

Dziękuję Wam, Koleżanki i Koledzy Radni, obecnej i poprzedniej kadencji, za zaufanie 

i wybór na przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie. Przewodniczenie Radzie było dla 

mnie zaszczytem i niezwykle ciekawym doświadczeniem. 

Dziękuję za trzyletnią owocną współpracę wiceprzewodniczącemu Dominikowi 

Michalakowi. Mimo różnicy wieku udało się nam zgodnie i na partnerskich zasadach 

kierować pracami Rady.  

Jestem wdzięczna Łukaszowi Kasprowiczowi za to, że w 2010 r. namówił mnie do 

kandydowania w wyborach i Janowi Marciniakowi, z którego wiedzy korzystałam, 

którego pasję samorządową podziwiam, a przyjaźń bardzo cenię. Dziękuję Romanowi 

Kolankiewiczowi, przewodniczącemu Klubu Radnych „OdNowa” oraz wszystkim 

członkom tego Klubu. Współpraca z Wami była dla mnie czymś bardzo ważnym.  



Dziękuję urzędnikom Urzędu Miejskiego za współpracę, a burmistrzom za gorzką 

lekcję i wiele rozczarowań. To też jest dla mnie cenne doświadczenie.  

Choćby radni dawali z siebie wszystko, bez współpracy z burmistrzem nie ma efektów.  

Dziękuję za współpracę kierownikom jednostek organizacyjnych, a szczególnie 

Markowi Dudkowi – dyrektorowi Mosińskiego Ośrodka Kultury i Waldemarowi 

Demuthowi – kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Dziękuję sołtysom, organizacjom pozarządowym i wszystkim, z którymi spotkałam się 

na gminnych i samorządowych ścieżkach za wspólne działanie, życzliwość i 

serdeczność.  

Cieszę się, że miałam okazję dzięki tej funkcji poznać tak wielu wspaniałych ludzi  
i mogłam uczestniczyć w tak wielu ciekawych wydarzeniach.  
 

Chciałabym Państwu życzyć pomyślnego roku 2022, każdemu z osobna, a także całej 

naszej wspólnocie samorządowej. 

 

                                                                                                                     Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Kaptur 

 

 

 


