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Protokół nr 29/22 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisji Budżetu 

i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r.  
w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:10 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Promocji oraz goście, których listy obecności znajdują się w materiałach 
poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Przewodniczący obrad Jan Marciniak odczytał pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mosinie Alicji Trybus z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie pilnych remontów/inwestycji 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, które znajduje się w materiałach komisji. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie Alicja Trybus odniosła się do spraw 
poruszonych przez nią w przedmiotowym piśmie. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− potrzeby naprawy znajdującego się w katastrofalnym stanie systemu grzewczego Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie i możliwości doraźnego rozwiązania przedmiotowego 
problemu, 

− możliwości podziału realizacji projektu instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej nr 2 
w Mosinie na etapy i kosztu pierwszego etapu, 

− czasu potrzebnego na wyprodukowanie kotła i wymogów jakie powinien on spełniać, 

− budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie w latach 2019-2022, 

− grzejników znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie i ewentualnej potrzeby 
ich wymiany, 

− stanu przygotowania projektu instalacji grzewczej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 
i terminu jego zakończenia, 

− kontaktów Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie z projektantem instalacji 
grzewczej dla tej szkoły, 

− umowy na projekt instalacji grzewczej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, 

− przyłącza wodociągowego i energetycznego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, 

− możliwości przeciągnięcia sieci gazowej do kuchni w cellu wyeliminowania stamtąd butli 
gazowej. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Michał Kleiber, radny Waldemar Wiązek, 
radny Roman Kolankiewicz, radny Łukasz Kasprowicz, radny Adam Monikowski, radny 
Andrzej Raźny i radna Agnieszka Gorzyńska. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: [zanonimizowano], Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mosinie Alicja Trybus, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak oraz Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch.  
W trakcie tej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 9 jej 
członków. 
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Prowadzący obrady Jan Marciniak dokonał podsumowania informacji dotyczących 
omawianych spraw, które zostały radnym przekazane w dniu dzisiejszym. Oświadczył przy 
tym, że postara się przygotować pismo z pytaniami dotyczącymi przedmiotowej 
problematyki, zwracając się przy tym do pozostałych radnych o wsparcie w jego 
sformułowaniu. 
W dyskusji nad Raportem o stanie Gminy Mosina w 2021 roku poruszono między innymi 
następujące tematy: 

− sposobu przygotowania Raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku, 

− późnej publikacji i kosztów Raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku, 

− błędów i braków Raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku oraz znajdujących się w nim 
zbędnych informacji i potrzeby wyjaśnień poszczególnych kwestii, 

− sposobu uzupełnienia Raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku. 
Udział w niej wzięli: radny Adam Monikowski, radny Dominik Michalak, radny Michał 
Kleiber, radny Roman Kolankiewicz, radny Jan Marciniak, radna Elżbieta Jarecka i radny 
Waldemar Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Aleksandra Hochenzy z firmy Curulis, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz Sekretarz Gminy Mosina Tatiana Cynka. 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak zwrócił uwagę na możliwość składania przez radnych 
Burmistrzowi Gminy Mosina swoich uwag do Raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku. 
Radny Dominik Michalak zaproponował, aby na sesji Rady Miejskiej w Mosinie Raport 
o stanie Gminy Mosina w 2021 roku przedstawił Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak stwierdził, że drugi punkt porządku obrad dzisiejszego 
posiedzenia jest nieaktualny, a trzeci – nieprzygotowany przez Burmistrza Gminy Mosina, 
którego wyjaśnień w tym zakresie nie przyjmuje. 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek-Orwat przedstawiła i uzupełniła 
swoje pismo BZP.0012.3.2022 z 22 czerwca 2022 r., które znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad poruszono między innymi następujące tematy: 

− inwestycji na ul. Dembowskiego w Mosinie, 

− rezygnacji z kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach oraz rezygnacji 
z zadania dotyczącego ul. Sienkiewicza w Mosinie i wentylacji Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mosinie. 

Udział w niej wzięli: radny Arkadiusz Cebulski, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak, radna Ewelina Dudek, radny Adam Monikowski, radna Jolanta Szymczak, radny 
Jan Marciniak i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
Małgorzata Filipek-Orwat, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak zapewnił, że zwróci się pisemnie do Burmistrza Gminy 
Mosina o informacje dotyczące zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł. 
W tym momencie Salę Konferencyjną opuścił radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 8 jej 
członków. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak odczytał pismo MK.0012.9.2022.KF z 24 czerwca 2022 r., 
które znajduje się w materiałach komisji. 
Radny Arkadiusz Cebulski przedstawił czym kierował się, wnioskując o wprowadzenie 
do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia punktu: Analiza połączenia i wydzielenia od ZUK 
– „Zielony rynek” + Targowisko + strefa + czystość w Śródmieściu (osobna komórka urzędu 
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bez pośrednictwa, jedno biuro, mniejsze koszty ci sami pracownicy, bez ukrytych kosztów 
ZUK). 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak zaproponował, aby radny Arkadiusz Cebulski do końca 
tygodnia przedstawił na piśmie swój pomysł dotyczący wyżej wymienionego tematu, 
a wówczas radni odniosą się do niego. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Dominik Michalak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 7 jej 
członków. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:41.  

protokołował przewodniczył 

(-) Piotr Sokołowski (-) Jan Marciniak 
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