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Protokół nr 60/14
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 19 marca 2014 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.3 5 Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria Krause. W obradach udział wzięli członkowie
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej
lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Katarzyna Lewandowska z Referatu Inwestycji przedstawiła szczegóły na temat złożonych
i przygotowanych do złożenia wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na zadania
inwestycyjne.
Kserokopia informacji pisemnej w powyższej sprawie stanowi załącznik niniejszego
protokołu.
Następnie wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym oraz zastępcą
burmistrza Sławomirem Rataj czakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi
dotyczyły: wskazania jakich miejscowości dotyczyłyby wnioski do konkursu w ramach
programu operacyjnego: infrastruktura i środowisko na budowę kanalizacji sanitarnych
i wodociągów oraz na dokumentację projektową na tego typu inwestycje; wskazania,
dlaczego podczas rozmów ze spółką AQUANET na temat projektowania kanalizacji
„wygasła” sprawa Dymaczewa Starego i Dymaczewa Nowego; wskazania, czy istnieje taka
możliwość, że ta projektowana obecnie kanalizacja byłaby w następnym roku realizowana;
wskazania, co dalej z projektowaniem kanalizacji w Swiątnikach i w Radzewicach;
wskazania, co w tych miejscach, gdzie są już projekty kanalizacji wykonane przez Gminę
Mosina, czy AQUANET zamierza je realizować wcześniej, czy wszystko zostawia i dopiero
wtedy, jeżeli zrobi dalszą część: to co jest projektowane; wskazania przyczyn, dla których
przy złożonym wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie skateparku
w gminie Mosina nie został określony procent kosztów kwalifikowanych, który stanowi
wartość dofinansowania; utwardzenia dróg w Krosinku kostką brukową po zakończeniu
budowy kanalizacji deszczowej; wskazania, dlaczego nie ma określenia lokalizacji tężni
solankowej i skateparku; wskazania, jakie działania zostaną podjęte, aby w budżecie Gminy
Mosina na rok 2014 zabezpieczyć środki finansowe na budowę ul. Gałczyńskiego w Mosinie
wraz z kanalizacją deszczową, budowę kanalizacji deszczowej w Krosinku i kanalizacji
w Pecnej oraz budowę świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem
przylegającego terenu w przypadku uzyskania dofinansowania na te zadania.
Katarzyna Lewandowska z Referatu Inwestycji przedstawiła szczegóły na temat pozyskanych
środków zewnętrznych na poszczególne zadania zrealizowane w roku 2013 oraz złożonych
i przygotowanych do złożenia wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych
na poszczególne zadania w roku 2014.
Kserokopia informacji pisemnej w powyższej sprawie stanowi załącznik niniejszego
protokołu.
Następnie wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym oraz zastępcą
burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi
dotyczyły: wskazania, czy około 68 tysięcy złotych na zadanie „Zakup drzew i krzewów
oraz realizacja nasadzeń na terenie Gminy Mosina — etap II” jest kosztem tylko i wyłącznie
zakupu drzew i krzewów — bez pracy z tym związanych oraz wskazania miejsc, w których
nasadzenia tych drzew i krzewów nastąpiły; wskazania lokalizacji siłowni zewnętrznej
na terenie gminy Mosina; wskazania, co jest powodem, że boisko w Czapurach ma mieć
sztuczną nawierzchnię, a boisko w Krajkowie — naturalną i czy w ramach tego zadania tylko
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zakładano te boiska; wskazania, czy boisko trawiaste musi mieć wymiary takie, jak boisko
pełnowymiarowe do piłki nożnej; wskazania, jakie wymiary ma mieć boisko w Krajkowie;
wskazania przyczyn, dla których na niektórych dużych wsiach utworzono pełnowymiarowe
boiska i przyczyn, dla których Gmina Mosina nie tworzy jednorodnych boisk; wskazania,
czy sztuczna trawa jest tego typu jak na „Orliku”; wskazania, czy coś się dzieje w sprawie
utworzenia boiska środowiskowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie i czy są jakieś
możliwości pozyskanie na to zadanie środków zewnętrznych; wskazania, czy w ramach
realizacji projektu partnerskiego „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki
wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” jest przewidziana jakaś infrastruktura; wskazania,
czy zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Mosina” jest
skierowany do dzieci i wskazania kosztu egzekucji wymogów tego programu; wskazania,
czy są jakieś przewidywania, że na coś jeszcze będzie można składać wnioski
o dofinansowanie; wskazania, czy we wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu
bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej zmieści się samochód dla Straży Miejskiej.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję na temat wielkości boisk, jakie należy tworzyć na terenie gminy
Mosina.
Kierownik Referatu Inwestycji Wąjciech Górny przedstawił informację na temat potrzeb
i możliwości realizacji ścieżek rowerowych na terenie gminy Mosina. Następnie
wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Rataj czakiem oraz Katarzynp Lewandowską
z Referatu Inwestycji udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania ścieżek rowerowych, których realizację Urząd Miejski w Mosinie przewiduje
w najbliższym czasie; określenia przebiegu ścieżki rowerowej z Krosinka do Dymaczewa
Starego; potrzeby budowy chodników o szerokości mniejszej niż na ul. Torowej w Mosinie;
możliwości pozyskiwania dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych.
Komisja Inwestycja, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego przeprowadziła dyskusję
na temat problemów związanych z realizacją ścieżek rowerowych na terenie gminy Mosina
i szczupłości środków przeznaczanych corocznie na ten cel.
Przewodnicząca obrad Maria Krause zwróciła uwagę na potrzebę zintensyfikowania prac
nad realizacją ścieżki rowerowej od ul. Nadwarciańskiej do Rogalina.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak udzielił odpowiedzi na pytania, które między
innymi dotyczyły: określenia stanu prac nad przedłużeniem tunelu dla pieszych pod torami
kolejowymi od strony dworca PKP w kierunku Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie;
zablokowania opłotowaniem istniejącego do tej pory przejścia przez właścicieli działek przy
ul. Konopnickiej w Mosinie w stronę Krosinka za ul. Orzeszkowej; wskazania, czy „ruszyła”
sprawa ewentualnego przejęcia wodociągu w Rogalinie; wskazania, czy p. Grzegorczyk
próbuje działać w sprawie budowy wodociągu do jego osiedla.
Prowadząca obrady Maria Krause zwróciła się z prośbą do pozostałych członków Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego o wyrażenie swojego zdania
na temat prośby radnej Małgorzaty Kaptur o posiedzenie wyjazdowe wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miej skiej w Mosinie w sprawie bezpieczeństwa na drogach na Osiedlu
Leśnym w Czapurach.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, prowadząca obrady Maria Krause zaproponowała,
aby Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego pojechała na teren
Osiedla Leśnego w Czapurach. Zapewniła przy tym, że spróbuje porozmawiać w tej sprawie
z Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa. Jeżeli nie będzie zgody
na wspólny wyjazd, to Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
może pojechać tam wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mosinie będącymi w stanie
wskazać, które odcinki dróg są gmiime i dysponującymi odpowiednimi dokumentami. Termin
tego wyjazdowego posiedzenia zostanie ustalony w przerwie najbliższej sesji Rady Miejskiej
w Mosinie.
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Mieszkanka Wsi Czapury Małgorzata Rajkowska wyraziła radość, że Komisja Inwestycji,
Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego poruszyła problem bezpieczeństwa na ulicach
osiedla Family House, gdyż mieszkańcy Czapur również poruszali ten problem na zebraniu
wiejskim w dniu II września, tylko w ogóle nie zostało to zawarte w protokole z tego
zebrania. Zwróciła się przy tym z prośb% aby zobaczyć niebezpieczny wyjazd z Osiedla
Leśnego w okolicy mostku.
Radny Waldemar Waligórski ustosunkował się do powyższej wypowiedzi.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.40.

protokolowal przewodncyła

Piotr Sokołowski Marilś Krause
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