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Oświadczenie  
z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

 

Nie znając przed sesją Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia 2022 r. szczegółowego uzasadnienia do 

projektu uchwały w sprawie: „Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie 

odwołania Burmistrza Gminy Mosina z powodu nieudzielenia przez Radę Miejską w Mosinie votum 

zaufania w trzech kolejnych latach” przedkładam oświadczenie odnoszące się do kwestii poruszanych 

podczas dyskusji nad uchwałami o udzieleniu wotum zaufania i udzieleniu absolutorium w dniu 29 

czerwca 2022 r. oraz do najważniejszych spraw Gminy Mosina 

 

 

 

Projekt uchwały o referendum na rok przed wyborami  

Rada Miejska w Mosinie proceduje podjęcie uchwały po 4 latach od wyborów oraz na rok przed 

kolejnymi wyborami.  

Znajdujemy w początku kryzysu, którego rozmiarów i czasu trwania nie znamy. Dotyka on cały świat, 

Polskę i naszą gminę. Nie żyjemy w oderwaniu od reszty świata, ale mieliśmy narzędzia, aby 

zminimalizować skutki tego kryzysu. Gmina będzie miała uszczuplone dochody, zwiększone wydatki, 

część naszych mieszkańców będzie traciła pracę lub będzie zamykała firmy. Możliwym działaniem było 

umożliwianie powstawania nowych firm, z których część może by przetrwała kryzys. Składałem 

propozycje na etapie studium uwarunkowań jak i planów miejscowych, ale nie spotykało się z 

pozytywna odpowiedzią Rady Miejskiej.  

Skutki nadciągającego kryzysu będziemy widzieli za rok, akurat w czasie wyborów. Wtedy będziemy 

mogli ocenić, choćby w porównaniu do innych gmin, na ile nasza gmina będzie mogła sprostać 

wymogom kryzysu. 

A przed nami, w najbliższych miesiącach starania o to, aby ta zima wraz gwałtownie rosnącymi cenami 

nośników energii, w jak najmniejszym stopniu odbiła się na funkcjonowaniu samorządu, wszystkich 

instytucji i placówek samorządowych oraz każdego z mieszkańca Gminy Mosina. 

Poniżej odpowiadam na zarzuty, jakie były podejmowane w czasie dyskusji na sesji 29 czerwca 2022 r. 

oraz opisuję najważniejsze kwestie. Państwo oceńcie ich zasadność. 
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Wykonanie budżetu inwestycyjnego 

W dyskusji nad wykonaniem budżetu i wotum zaufania zarzucono mi nieodpowiednie wykonanie 

budżetu w zakresie inwestycji. Przyczyny tego były różne. Wynikały choćby one z braków kadrowych. 

Ale też trzeba wskazać, że szereg zadań przyjęto w maju 2021, kiedy to oczywiste było, że z powodów 

czasu trwania wykonywania projektów niemożliwe było zrealizowanie tego do końca roku. 

Projektowanie ulic trwa ponad rok.  

Na szczególne wyróżnienie zasługuje budowa chodnika z Żabinka do Mosiny wraz z kanalizacją 

sanitarną. Na etapie projektowania tej inwestycji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

uniemożliwiła przygotowanie dokumentacji opierając się na zarządzeniu o strefie pośredniej ujęcia 

wody Mosina-Krajkowo. Próbowałem przeciwdziałać temu przez zmianę granic obrębu Sowiniec. Radni 

nie chcieli się na to zgodzić, czyli nie chcieli się zgodzić na usunięcie przeszkody w projektowaniu. 

Podsumowując radni uniemożliwili mi usunięcie przeszkody w projektowaniu, a teraz zarzucają mi, że 

nie wykonałem projektu. 

Inną sprawą są podwójne standardy Rady Miejskiej w Mosinie. W roku 1999 Rada uznała prawidłowość 

realizacji budżetu za rok 1998 w sytuacji, kiedy w samych inwestycjach nie zrealizowano 18,25 proc. 

całego budżetu (3,54 mln z 19,39 mln zł całego budżetu gminy). Tymczasem w roku 2021 nie 

zrealizowano tylko 2,22 proc. (4,39 mln z 197,53 mln zł), ale to już zostało uznane za niedopuszczalne. 

 

Wykonanie 
budżetu Gminy 
Mosina 

Niezrealizowane 
inwestycje (kwota) 

Procent wartości 
niezrealizowanych 
inwestycji do wartości 
wykonanego budżetu 

1998 19,39 mln 
zł 

3,54 mln zł 18,25 % 

Zarząd Gminy Mosina otrzymał absolutorium z wykonanie budżetu za rok 1998 

Jan Marciniak jako radny głosował za absolutorium dla zarządu, w którym zasiadał 

2021 197,53 
mln zł 

4,39 mln zł 2,22 % 

Rada Miejska w Mosinie nie uchwaliła absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 
wykonanie budżetu za rok 2021 

Jan Marciniak jako radny (lider Klubu OdNowa) głosował przeciw absolutorium dla 
burmistrza Gminy Mosina  

 

Sprzeczne oczekiwania radnych w dyskusji nad wotum 

zaufania 

W czasie dyskusji nad wotum zaufania w roku 2022 i wcześniejszych część radnych prezentuje 

sprzeczne opinie.  



Strona | 3 
 

W latach wcześniejszych byłem oskarżany o brak panowania nad rozwojem budownictwa 

mieszkaniowego, co niesie ze sobą konsekwencje w postaci rozbudowy szkół. W roku 2022 

krytykowano mnie za to, że nie działałem aktywnie dla rozbudowy mieszkalnictwa w gminie, że nie 

przymnażałem mieszkań w gminie. 

Jestem jednocześnie krytykowany za to, że zmniejsza się procentowo ilość środków, jakie 

przeznaczamy na inwestycje. W tym samym czasie jestem krytykowany za to, że proponuję w planach 

tereny inwestycyjne i że chcę napływu firm. Ale przecież jeżeli rosną wydatki bieżące, jest inflacja, to 

jeżeli chcemy więcej inwestować np. w drogi, to musimy mieć więcej środków z podatków. Najlepszą 

formą zwiększenia środków w budżecie jest zwiększenie ilości podatników, najlepiej firm. Ale tego 

radni nie chcą.  

Nie można mnie krytykować za pogarszanie sytuacji budżetu gminy, kiedy blokuje się możliwość 

pozyskania dodatkowych dochodów. 

Krytykowany byłem również za podejście do COVID-19, uważam, że bezzasadnie. Realizowałem prawo 

przyjęte przez państwo oraz wytyczne kierowane przez wojewodę. Wyrażałem tylko opinię, że nie 

można zmuszać nikogo do przyjmowania preparatu przeciw COVID-19 w sytuacji, kiedy badania nad 

preparatami skończą się w roku 2023 lub 2024. Obecnie wszyscy, którzy chcą, są zaszczepieni. 

W dyskusji nad wotum krytykowano burmistrza za to, że tak mało środków przeznaczano na budowę 

dróg czy media. Ale jednocześnie przemilczano, że dużo środków było przeznaczonych na rozbudowę 

szkół. Oczywiste jest, że jeżeli dużo środków przeznaczamy na zadania jednej dziedziny – tutaj szkół, to 

na inne dziedziny przeznaczymy mniej. 

Pływalnia utopiona przez większość radnych 

Sprawa budowy pływalni rozpoczęła się w minionej kadencji. Ostatecznie został przygotowany projekt 

z pozwoleniem na budowę pływalni. Rada Miejska przeznaczyła środki na budowę, ale pojawiły się 

głosy, aby to było realizowane przez spółkę, bo można będzie odzyskać VAT. Spółka została powołana, 

ale otrzymała kwotę daleko niewystarczającą na pokrycie kosztów budowy. 

Spółka „Park Strzelnica” wraz z burmistrzem miała podjąć się zadanie pozyskania środków z zewnątrz 

poprzez obligacje przychodowe. Na początku roku 2021 byliśmy bardzo blisko pozyskania 

dofinansowania korzystniejszego niż obligacje przychodowe, a mianowicie przez pożyczkę z funduszu 

„Jessica 2”. Pożyczka miała wynosić ok. 20 mln zł i miała być spłacana przez 20 lat. Ale co najważniejsze, 

to była pożyczka na STAŁEJ, NIEZMIENNEJ stopie oprocentowania w wielkości 0,5 proc. przez cały okres 

pożyczki okres 20 lat!  

Przekonywałem radnych, że już w czasie dyskusji nad tą pożyczką inflacja była większa niż wielkość 

oprocentowania i że inflacja będzie rosła po tym jak dodrukowano pieniądze w czasie walki z COVID-

19. I tak się stało. Skumulowana oficjalna wielkość inflacji od lutego 2021 do lipca 2022 r. wynosi ok. 

20 proc. W dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie tak korzystnej możliwości pozyskania 

finansowania budowy pływalni. 

Decyzją Rady Miejskiej została powołana spółka i teraz trwa proces zamykania spółki. 
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Wodociąg i kanalizacja ul. Sosnowej w Pecnej 

Wszystko zaczęło się w roku 2016, kiedy to 13 października zgodnie z procedurą składania wniosków i 

interpelacji przez radnych, radny Waldemar Wiązek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Małgorzaty 

Kaptur wnioski do Burmistrza, wśród nich wniosek o wykonanie projektu i wykonanie nitki 

wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej. 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w 

Mosinie zabezpieczyła środki na to zadania w budżecie na rok 2017.  

Przez pięć lat, przy każdorazowym uchwaleniu budżetu na kolejny rok, jak i wielokrotnie w czasie roku 

na posiedzeniach komisji oraz w czasie sesji zmieniających budżet w czasie roku, omawiano to zadanie. 

W latach 2019 i 2020 Aquanet prezentował na mapach realizowane przez siebie inwestycje, w tym na 

ul. Sosnowej w Pecnej.  

Wszyscy mieli wiedzę, a tymczasem Rada Miejska skierowała doniesienie do Prokuratury na burmistrza 

o wyrządzenie szkody majątkowej, jaka miałyby mieć miejsce w konsekwencji… realizacji przez 

burmistrza uchwał Rady Miejskiej.  

Rada Miejska podejmowała uchwały, burmistrz je realizował a teraz jest oskarżany przez Radę Miejską 

o niegospodarność przez to, że te uchwały realizował. 

Sytuacja w urzędzie 

Spotykam się z krytyką odnoszącą się do sytuacji w urzędzie, do zmian personalnych. Wynikają one z 

wielu czynników. Z jednej strony zmieniają się standardy funkcjonowania wewnątrz urzędu, co 

niektórym pracownikom nie odpowiadało. Część pracowników w nowych miejscach pracy awansuje 

lub uzyskuje wyższe wynagrodzenia.  

Stawki za odpady niższe niż u sąsiadów z „Selekt” 

Faktem jest, że w latach 2017-2019 dopłacaliśmy jako gmina znaczące środki z budżetu gminy do 

gospodarki odpadami, ale wynikało to głównie z obowiązku dowodu odpadów do instalacji Piotrowo I, 

które zagospodarowywało nasze odpady w cenach zawyżonych wobec stawek dla gmin z „Selekt”. 

Jan Marciniak w minionej kadencji wzywał p. Jerzego Rysia, burmistrza Gminy Mosina, aby zwolnił mnie 

z urzędu za wyjście ze „Selektu” i za ponoszone koszty gospodarki odpadami. W obecnej kadencji, w 

roku 2019, już jako radny Jan Marciniak domagał się, abym nie był burmistrzem z tego samego powodu. 

Teraz funkcjonujemy w normalnych warunkach i warto zauważyć, że mimo odległości do Jarocina, 

płacimy o 5 zł mniej od każdego mieszkańca niż w gminach należących do Związku Międzygminnego 

„Selekt”, do którego należeliśmy (30 zł od osoby Gmina Mosina wobec 35 zł w gminach „Selekt”).  

Życie pokazało, że wyjście z „Selektu” było decyzją słuszną. Płacimy jako mieszkańcy mniej niż w 

gminach „Selektu” o 5 zł (przeliczając na wszystkich 32.300 mieszkańców w systemie daje to łączną 

oszczędność prawie 2 mln rocznie). Dodatkowo zawozimy odpady do najlepszej instalacji, dzięki której 

możemy uniknąć kar za niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków poziomu recyklingu. 
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Stawki za ścieki obniżone 

W roku 2021 pierwszy raz w historii Gminy Mosina doszło do obniżenia stawek za ścieki komunalne. 

Doszło tego przez ustanowienie nowych taryf przez Wody Polskie, w których nasze stawki zostały 

zrównane ze stawkami, jakie płacą mieszkańcy Poznania. 

Decyzja Wód Polskich czyni podane niżej stawki bardziej sprawiedliwymi, bo przecież jest 

niesprawiedliwe, aby mieszkańcy Gminy Mosina płacili większe stawki za ochronę ujęcia wody. 

Sprawiedliwe by było, gdybyśmy płacili niższe kwoty niż pozostałe gminy. 

Wszyscy akcjonariusze znają moje stanowisko w tej sprawie. Tryb uchwalania kolejnych stawek 

zakłada wydanie decyzji, od której w trybie administracyjnym można się odwołać.  

Jak długo będę burmistrzem, tak długo będę dbał, aby stawki dla mieszkańców Gminy Mosina były 

przynajmniej identyczne ze stawki dla mieszkańców Poznania. 

 

Wszystkie gminy Aquanet 
Taryfa obowiązująca 

2018-2021 
Taryfa odrzucona 

IV'2021 
Taryfa przyjęta 

IX'2021 

Wysokość cen za dostarczoną wodę Mosina Poznań 1 rok 2 rok 3 rok 1 rok 2 rok 3 rok 

L.p
. 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Jednostk
a 

Cena 
brutto 

Cena 
brutto 

Cena brutto Cena brutto 

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,78 4,78 5,03 5,03 5,03 5,03 5,05 5,08 

2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,78 4,78 5,03 5,03 5,03 5,03 5,05 5,08 

3 
Woda na cele 
przeciwpożarowe zł/m3 

4,78 4,78 5,03 5,03 5,03 5,03 5,05 5,08 

           

  
Taryfa obowiązująca 

2018-2021 
Taryfa odrzucona 

IV'2021 
Taryfa przyjęta 

IX'2021 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki Mosina Poznań 1 rok 2 rok 3 rok 1 rok 2 rok 3 rok 

L.p
. 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Jednostk
a 

Cena 
brutto 

Cena 
brutto 

Cena brutto Cena brutto 

1 Gospodarstwa domowe zł/m3 9,50 6,51 10,31 11,65 12,23 7,39 7,48 7,68 

2 Pozostali odbiorcy zł/m3 9,50 6,51 10,31 11,65 12,23 7,39 7,48 7,68 

Trzy działania radnego Jana Marciniaka 

Analizując od końca, obecny radny Jan Marciniak jest zaangażowany w trzecie działanie zmierzające 

do odwołania burmistrza, tym razem mojej osoby w drodze referendum. 

Drugie działanie, głosowanie na sesji Rady Miejskiej, wynikało z wezwania Wojewody 

Wielkopolskiego z lutego 2007 do podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu burmistrza Zofii Springer. 

Pierwsze działanie miało miejsce 27.10.1992 r., kiedy to pełnią funkcję sekretarza Jan Marciniak 

doprowadził do odwołania uchwałą Rady Miejskiej swojego przełożonego, burmistrza Bogdana 

Robakowskiego. Niedługo później, 26 marca 1993 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne z 

Gminami Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Poznań, Puszczykowo i Swarzędz, którego 

przedmiotem jest powierzenie przez wskazane Gminy Miastu Poznań prowadzenia spraw 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych za 
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pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji w Poznaniu. 

Tym sposobem gmina faktycznie zrzekła roszczeń o komunalizację ujęcia wody Mosina-Krajkowo. 

Wraz z ustanowieniem samorządu gminnego w roku 1990 r. przyznano gminom prawo do 

komunalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych funkcjonujących na terenie danej gminy. W 

myśl tego prawa, Gmina Mosina mogła prowadzić starania o skomunalizowanie urządzeń ujęcia 

wody. Burmistrz Bogdan Robakowski prowadził różne działania, w tym próbował przez uchwałę Rady 

Miejskiej doprowadzić do uiszczania na rzecz budżetu gminy opłaty za ujęcie każdego metra 

sześciennego wody dla gmin należących do porozumienia. 

Po odwołaniu burmistrza Bogdana Robakowskiego wszelkie tego rodzaju działania ustały. 


