
 

1 
 

Protokół nr 33/22 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 

Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 23 listopada 2022 r.  

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie nr 110 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:08 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie z listami obecności, które 
znajdują się w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Prowadzący posiedzenie Jan Marciniak przedstawił nowego Kierownika Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Gminy Szymona Szydłowskiego.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski między innymi 
przedstawił informacje dotyczące swojego doświadczenia zawodowego. 
Następnie Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz gośćmi przeprowadziła dyskusję, 

w trakcie której poruszono między innymi tematy: 

− obecnego funkcjonowania Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy; 

− ograniczonego składu kadrowego oraz dotychczasowych zmian kadrowych 

w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy; 

− planów Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy dotyczących dalszej 

działalności Referatu; 

− podziału zadań w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy; 

− materiałów przekazywanych Radzie Miejskiej w Mosinie przez Referat Inwestycji 

i Rozwoju Gminy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. 

Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Szymon Szydłowski, radny Andrzej Raźny oraz prowadzący posiedzenie Jan 
Marciniak. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski. 
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Sobkowiak przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
położonych w Mosinie, wskazując przy tym między innymi, iż planowana jest zamiana 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 1772/8, obręb Mosina, 
stanowiącej własność Gminy Mosina na niezabudowane nieruchomości gruntowe położone 
w Mosinie o numerach ewidencyjnych: 1770/11, 1771/16, 1771/18 oraz 1771/19, 
stanowiące własność osoby prywatnej. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż w tytule 
omawianego projektu uchwały dokonano omyłki pisarskiej. Projekt uchwały znajduje się 
w materiałach komisji.  
W trakcie tego wystąpienia, na salę posiedzeń przybył radny Roman Kolankiewicz, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział 
brało 9 jej członków. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− planowanego przeznaczenia działek 1770/11, 1771/16, 1771/18, obręb Mosina pod 
promenadę; 
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− zasadności pozyskania przez Gminę działki o nr ewidencyjnym 1771/19, obręb 
Mosina; 

− powierzchni działki o nr ewidencyjnym 1771/19, obręb Mosina; 

− własności działki o numerze ewidencyjnym 1771/17, obręb Mosina; 

− planowanego przebiegu promenady; 

− własności nieruchomości położonych wzdłuż Kanału Mosińskiego po stronie 
planowanej promenady oraz możliwości wykupu przez Gminę Mosina nieruchomości 
niebędących w posiadaniu Gminy Mosina;  

− możliwości negocjowania stawek za m2 gruntu przy dokonywaniu zamiany 
nieruchomości gruntowych. 

Udział w niej wzięli: radny Andrzej Raźny, Zastępca Kierownika Referatu Geodezji 
i Nieruchomości Anna Sobkowiak, radny Łukasz Kasprowicz, Kierownik Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth, radna Jolanta Szymczak, radny Roman 
Kolankiewicz oraz radny Maciej Patela. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzieliła 
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Sobkowiak. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, czyli 8 głosami „za”- wniosek 
nr 1 w sprawie poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w tytule projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z „położnych” na „położonych” 
w Mosinie. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 
7 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” - wniosek nr 2 w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości położonych w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem. W głosowaniach nie brał 
udziału radny Dominik Michalak.  
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą 
w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 1746/69, obręb Mosina. Projekt uchwały 
znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− lokalizacji nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1746/69, obręb Mosina; 

− możliwości sprzedaży nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1746/69, obręb 
Mosina; 

− wysokości stawek najmu gruntów wchodzących w skład zasobów mienia 
komunalnego Gminy Mosina oraz możliwości obniżenia tych stawek; 

− zakresu powierzchni nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1746/69, obręb 
Mosina, na którą zawarta zostanie umowa najmu. 

Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Jan Marciniak, Zastępca Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, radna Wiesława Mania oraz radny Roman 
Kolankiewicz. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzieliła Zastępca Kierownika 
Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 7 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - wniosek nr 3 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 
gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (dotyczy działki 
o numerze ewidencyjnym 1746/69 w Mosinie). W głosowaniu nie brał udziału radny Dominik 
Michalak. 
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Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz wraz 
z prowadzącym posiedzenie Janem Marciniakiem udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi wskazania, czy ciąg działek przy torach w okolicy nieruchomości o numerze 
ewidencyjnym 1746/69, obręb Mosina stanowi własność Gminy Mosina oraz wskazania, czy 
na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Następnie Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą 
w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 2483/2, obręb Mosina. Projekt uchwały znajduje 
się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− najemcy nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2483/2, obręb Mosina; 

− własności działki sąsiadującej z nieruchomością o numerze ewidencyjnym 2483/2, 
obręb Mosina; 

− użytkowania bez stosownej umowy nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2483/2, 
obręb Mosina; 

− obszaru nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2483/2, obręb Mosina 
użytkowanego przez dotychczasowego najemcę i braku kontroli najemców gruntów 
gminnych przez Gminę Mosina w zakresie podpisanych umów; 

− przyczyn braku wcześniejszego zawarcia umowy z najemcą na użytkowanie 
nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2483/2, obręb Mosina; 

− potrzeby uregulowania kwestii dotyczących najmu nieruchomości gminnych; 

− konsekwencji dla najemców w przypadku użytkowania nieruchomości gminnych poza 
obszarem, którego dotyczy umowa; 

− planowanego przeznaczenia przez najemcę nieruchomości o numerze ewidencyjnym 
2483/2, obręb Mosina; 

− przeznaczenia przez mieszkańców gminy Mosina gruntu gminnego przy ulicy Torowej 
pod miejsca parkingowe; 

− możliwości wydzielania geodezyjnego części działek gminnych przeznaczonych pod 
najem oraz możliwości kontrolowania użytkowania gruntu przez najemcę zgodnie 
z podpisaną umową; 

− zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gruntów stanowiących mienie 
komunalne Gminy Mosina. 

Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Jan Marciniak, Zastępca Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik 
Michalak, radna Wiesława Mania, radny Zbigniew Grygier oraz radny Andrzej Raźny. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzieliła Zastępca Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” 
oraz 1 głosie „wstrzymującym się” - wniosek nr 4 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (dotyczy 
działki o numerze ewidencyjnym 2483/2 w Mosinie). W głosowaniu nie brał udziału radny 
Łukasz Kasprowicz. 
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Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska udzieliła odpowiedzi na pytanie 
dotyczące wskazania, czy nieruchomość gminna, położona przy ulicy Torowej, jest zamiatana 
i odśnieżana przez pracowników wyżej wymienionych spółek.  
Prowadzący obrady Jan Marciniak odniósł się do informacji przekazanych przez Dyrektora 
Mosińskiego Ośrodka Kultury Marka Dudka na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, które 
odbyło się w dniu 22 listopada 2022 r., w zakresie planu finansowego Mosińskiego Ośrodka 
Kultury na rok 2023, który został złożony do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023. 
Jednocześnie zwrócił uwagę, iż najpilniejsza potrzeba inwestycyjna, jaką jest przebudowa 
wejścia do Mosińskiego Ośrodka Kultury od strony ul. Dworcowej, nie została uwzględniona 
w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023. Ponadto wskazał, iż w projekcie budżetu 
również nie zostały uwzględnione zamierzenia, które przedłożył Burmistrzowi Gminy Mosina  
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth. 
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth odnosząc się do 
projektu planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie na rok 2023, złożonego do 
projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023, między innymi przedstawił informacje na 
temat najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych to jest: realizacji projektu oświetlenia płyty 
głównej stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie wraz z nagłośnieniem; wykonania 
zjazdu/dojazdu z drogi wojewódzkiej do bramy wjazdowej stadionu przy ul. Konopnickiej 
w Mosinie; wykonania nowej budki spikerskiej na stadionie przy ul. Konopnickiej w Mosinie; 
wykonanie zjazdu i dojazdu do kąpieliska Glinianki również od strony Aquanetu; wykonania 
monitoringu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie wraz z parkingiem; 
wykonania klimatyzacji na parterze Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Krasickiego 
w Mosinie; wykonania klimatyzacji na Hali Sportowej przy ul. Szkolnej w Mosinie; projektu 
budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Jednocześnie 
zwrócił przy tym uwagę, iż żadne z przedstawionych zadań nie zostało uwzględnione w 
projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 uzasadniając przy tym potrzebę ich realizacji, 
a tym samym ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023.  
W trakcie tego wystąpienia Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przeprowadziła 
dyskusję, w której poruszono między innymi tematy:  

− możliwości przeprojektowania zadania dotyczącego oświetlenia płyty głównej 
stadionu przy ul. Konopnickiej na rozwiązanie technologicznie tańsze oraz kosztów 
z tym związanych; 

− potrzeby montażu oświetlenia płyty głównej stadionu przy ul. Konopnickiej 
w Mosinie między innymi w celu realizacji treningów i turniejów realizowanych przez  
kluby sportowe;  

− możliwości wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej do bramy stadionu przy 
ul. Konopnickiej w Mosinie oraz możliwości partycypowania w kosztach realizacji tego 
zadania przez właściciela restauracji zlokalizowanej przy zjeździe prowadzącym 
w kierunku stadionu; 

− ujęcia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadania dotyczącego 
przebudowy ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku 
od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej; 

− kosztorysu wykonania klimatyzacji na parterze Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Krasickiego w Mosinie; 

− kosztorysu wykonania klimatyzacji na Hali Sportowej przy ul. Szkolnej w Mosinie; 

− możliwości realizacji zadania dotyczącego bazy lekkoatletycznej w roku bieżącym; 
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− braku ujęcia zadania skateparku w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023; 

− potrzeby analizy przez Radę Miejską w Mosinie konieczności realizacji zadań 
inwestycyjnych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mosinie. 

Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Jan Marciniak, Kierownik Referatu Inwestycji 
i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski, radny Łukasz Kasprowicz, radny Maciej Patela, radny 
Andrzej Raźny, radny Roman Kolankiewicz, radny Dominik Michalak, radna Wiesława 
Mania, radny Waldemar Waligórski, radny Łukasz Kasprowicz. Odpowiedzi na zgłoszone 
pytania i uwagi udzielili: Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth 
oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski. 
Radny Waldemar Waligórski przedstawił wyjaśnienia w zakresie niezgodności ujęcia 

w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 numeru działki w Czapurach, na której 

planowana jest budowa boiska. Jednocześnie uzasadnił wprowadzenie do projektu budżetu 

Gminy Mosina na rok 2023 zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego 

w Czapurach, zwracając się przy tym z prośbą o pozostawienie tego zadania oraz informując 

przy tym, iż Rada Sołecka Sołectwa Czapury stara się o dofinansowanie na realizację tej 

inwestycji. Ponadto wskazał, iż pismo które zostało skierowane w przedmiotowej sprawie 

do Posła na Sejm RP, zostało przekazane Radzie Miejskiej w Mosinie. Pismo to znajduje się 

w materiałach komisji. 

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 
której między innymi podjęto tematy: 

− ujęcia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 dwóch zadań dotyczących 

budowy boisk sportowych w Czapurach; 

− złożenia wniosku o dofinansowanie budowy boiska do gry w piłkę siatkową 

w Czapurach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Lider 

oraz braku poinformowania o powyższym fakcie Rady Miejskiej w Mosinie; 

− działań Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury w zakresie pozyskania środków 
zewnętrznych na budowę boisk sportowych na terenie Osiedla Leśnego w Czapurach; 

− kosztorysów dotyczących budowy boisk sportowych w Czapurach. 
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radny Waldemar Waligórski, prowadzący 
obrady Jan Marciniak, radny Roman Kolankiewicz, radny Zbigniew Grygier oraz radna 
Wiesława Mania.  
W trakcie tej dyskusji salę posiedzeń opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 8 jej 
członków. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
zestawienia wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, mających wpływ na budżet w roku 
2023, zwrócił uwagę, iż członkowie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego otrzymali 
stosowne materiały w tym zakresie. Zestawienie znajduje się w materiałach komisji. 
Jednocześnie między innymi przedstawił informacje na temat wniosków o dofinansowanie, 
jakie zostały złożone w ramach projektów „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii 
Poznań” oraz wskazał na zakres projektu „Zrównoważona gospodarka wodna na terenie 
Miasta i Gminy Mosina”, jaki został zgłoszony w ramach dofinansowania z projektu 
„Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii Poznań”. Ponadto przedstawił zakres wniosków, 
jakie zostały złożone w zakresie: Programu „Sportowa Polska 2022”, Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na 2023 rok oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
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Lider. Następnie wskazał, iż w dalszej części posiedzenia poddany zostanie analizie załącznik 
nr 7 do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 dotyczący wydatków majątkowych. 
Jednocześnie zwrócił uwagę, iż Skarbnik Gminy Mosina dokona weryfikacji dochodów 
uwzględniając zmiany związane z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie decyzji 
o zwiększeniu stawek podatków lokalnych. Ponadto między innymi wskazał, iż z uwagi 
na niedoszacowanie części z wydatków bieżących zostaną one zweryfikowane przez 
Skarbnika Gminy Mosina przy współpracy z poszczególnymi Kierownikami Referatów Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:  

− wysokości środków finansowych budżetu Gminy Mosina na rok 2023 przewidzianych 
na zadania inwestycyjne; 

− zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane w roku bieżącym, zadań 
inwestycyjnych niewygasających, a także braku kontynuacji niektórych z zadań 
inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mosina na rok 2022; 

− hierarchii ważności zadań inwestycyjnych, konieczności uszczegółowienia w budżecie 
Gminy Mosina na rok 2023 niektórych z zadań inwestycyjnych, a także konieczności 
zmiany nazw niektórych zadań inwestycyjnych; 

− zakresu współpracy Gminy z projektantami; 

− dużej ilości zadań niewygasających oraz możliwości przekształcenia zadań 
jednorocznych w zadania wieloletnie, w tym zadania dotyczącego skateparku; 

− potrzeby analizy szacowanych kosztów planowanych inwestycji; 

− konieczności uwzględnienia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023 zadań 
inwestycyjnych, na które Gmina Mosina będzie mogła złożyć stosowne wnioski 
o dofinansowanie; 

− procesów projektowania dróg i chodników w Urzędzie Miejskim w Kórniku; 

− projektowania ciągów dróg z wykorzystaniem retencji; 

− dalszej procedury opiniowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023; 

− inwestycji dotyczących skanalizowania oraz zaopatrzenia w wodę dla tak zwanego 
„zawarcia”; 

− koncepcji dotyczącej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
oraz Punktu Przeładunkowego w Mosinie, możliwości połączenia tych koncepcji, 
a także potrzeby przeprowadzenia w tym zakresie konsultacji społecznych; 

− połączenia transportu zbiorowego z transportem szkolnym oraz potrzeby 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie; 

− postępowania przetargowego w zakresie zakupu autobusów niskoemisyjnych dla 
komunikacji gminnej Gminy Mosina; 

− dojazdu do terenów przy Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
oraz Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, a także terenów na 
których planowana jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

W trakcie dyskusji, prowadzący posiedzenie Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie 
prognozy zadań niewygasających oraz informacji odnośnie zadań, które nie zostaną 
rozpoczęte w roku bieżącym. 
Udział w dyskusji wzięli: radny Andrzej Raźny, radna Wiesława Mania, Kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski, radny Roman Kolankiewicz, prowadzący 
posiedzenie Jan Marciniak, radny Zbigniew Grygier, radny Dominik Michalak, Prezes 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska. Odpowiedzi na zgłoszone pytania 
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i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski 
oraz Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO: 

1. Komisja wnioskuje o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej w tytule projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości 
z „położnych” na „położonych” w Mosinie. 

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie wraz z przyjętym 
wnioskiem. 

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy 
niż 3 lata z dotychczasowym najemcą ( dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 
1746/69 w Mosinie) 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 
lata z dotychczasowym najemcą (dotyczy działki o numerze ewidencyjnym 2483/2 
w Mosinie). 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:20.  

 protokołowała przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Jan Marciniak 


