
RADA MIEJSKA
W MOSME

Protokół nr 39/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnichya

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 21 marea 2013 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według
załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek złożył zebranym życzenia z okazji
zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły na temat dosadzeń drzew i krzewów
na terenie gminy Mosina, sposobów zawierania umów oraz rozliczeń nasadzeń drzew
i krzewów. W trakcie tego wystąpienia, udzieliła odpowiedzi na pytania, które między
innymi dotyczyły: określenia miejsc, w których mają być dokonywane nasadzenia
drzew i krzewów; wskazania, czy stosowane są jakieś zachęty, aby na prywatnych
działkach dokonywano nasadzeń drzew wysokich; wskazania, czy nie można byłoby
w ramach np. funduszy sołeckich, przeznaczyć pewnych środków finansowych
na zieleń; określenia sposobu dokumentowania rozliczeń nasadzeń drzew.
Radny Piotr Wilanowski zaproponował, aby zastanowić się nad wyborem gatunków
drzew rodzimych do nasadzeń na terenie gminy Mosina.
Radny Jerzy Falbierski zwrócił uwagę na problem: celowego wypuszczania przez
mieszkańców psów poza tereny ich własnych posesji oraz związane z tym zaśmiecenie
ich odchodami gminnych terenów zielonych i przez to ich niszczenie; potrzeby
zabezpieczenia środków finansowych na pielęgnację terenów zielonych; konieczności
dokonania zabiegów pielęgnacyjnych w lasach gminnych; braku akceptacji przez
mieszkańców nasadzeń lip; potrzeby planowania w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zieleni w taki sposób, aby mogła ona zaistnieć; braku
ławek, na których mogliby odpoczywać mieszkańcy poruszający się pieszo.
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek skrytykował pracę byłego Kierownika Referatu
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bogusława Baraniaka i Straży Miejskiej
w Mosinie.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił problemy związane
z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
spowodowane określonymi oczekiwaniami właścicieli gruntów co do ich
przeznaczenia.
Radny Jerzy Fałbierski zwrócił uwagę na brak parku na przykład w Krośnie.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat możliwości zakupu określonych drzew bez przetargu.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak przedstawił szczegóły na temat stanu prac
nad kanalizacją sanitarną w Krosinku — Ludwikowie.
Radny Piotr Wilanowski wyraził przekonanie, iż Urząd Miejski w Mosinie powinien
bardziej skupić swoją uwagę większych skupiskach zieleni i że powinny być sadzone
od razu drzewa duże. Zwrócił się też z prośbą, aby miejscowe piany zagospodarowania
przestrzennego były konsultowane pod względem zieleni, dzięki czemu była ona
projektowana sensowniej.
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina w roku 2013, którego kserokopia
sianowi załącznik niniejszego protokołu. Udzieliła przy tym odpowiedzi na pytania,
które między innymi dotyczyły: określenia, co to jest ślepy miot i wskazania,
czy oznakowanie psa jest obowiązkowe.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła wniosek radnego Łukasza Kasprowicza
o wprowadzenie do projektu przedmiotowej uchwały zapisu dotyczącego zwolnienia
z podatku od posiadania psa osób, które adoptują psa z mosińskiego przytuliska
i ustosunkowała się do niego.
Powyższy wniosek radnego Łukasza Kasprowicza z 12 marca br. stanowi załącznik
niniejszego protokołu.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat możliwości zwolnienia z podatku od posiadania psa osób, które adoptują psa
z mosińskiego przytuliska oraz na temat możliwości czipowania psów i kotów. W jej
wyniku, wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła
— 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosek nr 1, będący jej opinią
na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina
w roku 2013, a także — 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosek
nr 2 dotyczący wprowadzenia zwolnienia z podatku od posiadania psów osób, które
adoptują psa z mosińskiego przytuliska dla zwierząt.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler poinformowała, że ma przygotowaną procedurę wyłonienia
wykonawcy na odłów zwierząt bezdomnych i dzikich z terenu gminy Mosina.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek wyraził zdziwienie, że do tej pory nie został
przygotowany projekt uchwały dotyczącej wyznaczenia strefy awaryjnego opuszczania
samolotów i awaryjnego zrzutu podwieszeń dla lotniska Poznań-Krzesiny na terenie
gminy Mosina.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przeprowadziła dyskusję na temat swoj ego
wyjazdu do Chalina oraz na temat występujących obecnie podtopień spowodowanych
piętrzeniem wody na Kanale Mosińskim przez jaz w Bolesławcu i możliwych
do przeprowadzenia działań, które mogłyby doprowadzić do zaprzestania występowania
tego niekorzystnego zjawiska.

WNIOSKI KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA:
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mosina w roku 2013.

2. Komisja wnioskuje, aby w trakcie ustalania podatku od posiadania psów
na rok 2014, wprowadzić zwolnienie z tego podatku dla osób, które adoptują psa
z mosińskiego przytuliska dla zwierząt.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.45.

protokołował przewodzyi
rt
Piotr Sokotowski )4Tdliiar Wbzek
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